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Ce nu ţi-e CLeAR? radu  
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perioadă pentru a 

ne prezenta ideile. 6

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

AUTO UTIL

ALEX HRENIUC

Vizita la Roma, în capi-tala fostului Imperiu Ro-man, dă prilejul oricărui turist să parcurgă o istorie lungă de cel puţin 2000 de ani. Din acest motiv, este greu să faci un top „10 lo-curi de vizitat în Roma”, pentru că fiecare are far-mecul său.
Primul loc de popas pe care şi-l propune ori-ce călător ajuns la Roma este... Vaticanul, acest micuţ oraş-stat, căminul Papalităţii care atrage mii de vizitatori zilnic. Puteţi lua un autobuz până la Vatican, dar să nu fiţi sur-prinşi când veţi vedea că cetatea este înconjurată de o coadă imensă forma-tă încă dinainte de deschi-dere cu câteva ore. Cu  re-zervare pe  internet, care costă cu 5 euro în plus, puteţi scăpa de calvarul de a sta ore în şir la coadă şi veţi avea prioritate pentru intrarea în muzeu. Cele 

mai interesante şi apre-ciate obiecte de artă din muzeul Vaticanului sunt, după părerea mea, Capela Sixtină, Apollo Belvedere, Caravaggio – „Coborârea de pe Cruce”, Stanzele lui Rafael, care înfăţişază Şcoala din Atena, Rafael – „Schimbarea la faţă”.După muzeu, vă pro-pun Bazilica Sf. Petru, afla-tă în apropiere, cu celebra Pieta şi cupola, de unde se vede toată Roma cu cele şapte coline ale ei. Nu tre-buie ratat cel mai mare dom zidit din Europa, cu o înălţime de aproximativ 43 m. Spaţiul aerisit şi ra-zele soarelui care pătrund prin oculus îi conferă Pan-teonului un aer mai ete-ric. Colosseumul - simbol al Romei unde pasiunea pentru lupte sângeroase a atins aprogeul în anul 80 când Traian l-a inaugurat şi au fost sacrificate apro-ximativ 5.000 de animale - este arhetipul stadioane-lor din întreaga lume.

Pentru a simţi farme-cul capitalei italiene, nu rataţi o plimbare prin Pia-ţa Navona, unde artişti de toate vârstele expun, re-alizează caricaturi şi pic-tează. Aceeaşi atmosferă boemă se regăşeşte si în Piazza D`Espagna.Cea mai mare zonă verde din Roma este Vil-la Borghese, elegantă, cu fântâni superbe, poieni umbroase, bănci confor-tabile, biciclete şi bărci pe lacul artificial. Este locul ideal pentru plimbări, pic-nic, jogging. O oază de li-nişte într-un oraş invadat de celebrele scutere Ves-pa. Ce nu trebuie ratat în Villa Borghesa: pentru 10 euro/oră puteţi închiria o bicicletă dublă. Pe partea culinară, trebuie să testaţi canello siciliane - un de-sert foarte bun; un sorbet-to de lamaie - băutură in-trodusă de arabi în Sicilia; pentru fumători - ţigări Toscanello, cu tradiţie din 1948.

Toate drumurile duc la... Roma
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Siguranţă la volan

Poziţia corectă la volan dă bătăi de cap tuturor şofe-rilor, fie începători sau mai experimentaţi.  Iată câteva sfaturi pentru o poziţie co-modă şi corectă la volan, dar şi pentru a vă spori gradul de sigurnaţă:
Poziţia corectă pe scaun este cea care în momentul apăsării pedalei de frână, re-spectiv de ambreaj, picioare-le să nu fie complet întinse, ci uşor flexionate. Important este, de asemenea, să reglăm spătarul scaunului astfel în cât, în momentul rotirii vo-lanului, să nu fie nevoie să ne desprindem umerii de spătar. 

Distanţa dintre volan şi bust trebuie să fie în aşa fel încât braţele să fie uşor îndo-ite. Ambele mâini să fie pe volan în aşa fel încât, dacă ne închipuim un ceas, mâna dreaptă sa fie în dreptul orei 3, iar cea stângă în dreptul orei 9. Acţionarea volanului trebuie să se facă prin îm-pingere; dacă dorim să rotim volanul spre stânga, mâna dreaptă împinge volanul, şi nu trage, iar dacă dorim spre dreapta, manevra se face cu mâna stângă care împinge spre direcţia dorită.Centura de siguranţă tre-buie fixată bine, cât mai jos posibil spre şezut şi să fie 

bine întinsă. Dacă purtăm îmbrăcăminte groasă, atunci când suntem la volan, aceas-ta trebuie dată jos, pentru a putea avea manevrabilitatea cea mai bună a ambelor mâi-ni. Tetierele trebuie să fie poziţionate la nivelul creşte-tului, în aşa fel încat eficien-ţa lor în caz de impact să fie maximă.

Pentru o vizibilitate mai bună în oglinzi, unii speci-alişti recomandă ataşarea unor oglinzi mai mici, de  aproximativ 5x5 cm, care se găsesc la un preţ de maxim 10 ron. Trebuie aplicate în-tr-un colţ al oglinzilor mari laterale. Seturile respecti-ve sunt de diverse forme, dimensiuni şi au o formă convexă care îţi permite să observi tot ce se petrece în spatele maşinii tale. 
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Marius Neaga a renunţat 
la picturile de pe mănăstiri pentru cele de pe bolizi
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Sejur cu buget de austeritate

Auto & Turism

Poziţia corectă pe scaun este cea care în momentul apăsării pedalei de frână, respectiv de ambreaj, picioarele să nu  e complet întinse.

pagina 9

ga 

e 
i 

Bine de ştiut:

- De la aeroportul Da Vinci, aflat în Fumicino la 40 km de Roma, până în Termini - gara centra-lă - aceţi aproximativ 40 minute şi drumul costă 14 euro.

- Un bilet de metrou costă 1 euro şi este vala-bil şi pentru autobuze, iar o călătorie e valabilă în limita a 75 minute pe orice mijloc de trans-port.

- Pizza de pe stradă e mai ietină decât în re-staurant şi de cele mai multe ori mai bună- În orice loc, dacă staţi jos la masă, plătiţi „co-perto”, o taxă aplicabilă fiecărui client, care se adaugă la nota finală de plată pentru panormă, locaţie, servicii.

Preţuri:

Muzeu Vatican – 15 euro
Colosseum - 15euro

Cupola Bazilica S. Petru – 5 euro

Bilet de metrou – 1 euro
Pizza -  46 euro

Bere – 2 euro

Ţigări - 2,5 euro 
Sorbetto – 3 euro

Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

„Energia verde”  
este necesară  
într-o lume a  

crizei resurselor. 3

Viorel  
Screciu

Ultimul meci de 
campionat al  
alb-violeţilor  

m-a uns la suflet. 15

Jesse Owens continuă 
să fie considerat cel 
mai mare atlet din 
toate timpurile. 16

sport
Circuitul  
jucătorilor în Liga I
srdjan luchin este  
unul dintre jucătorii  
crescuţi de poli și  
promovaţi în echipa mare.

Festivalul lubeniţei,  
la Gottlob

uzina de apă a devenit  
un nou măr al discordiei  
dintre Primărie şi Prefectură

Anchetă - pagina 5
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alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

„Dacă ne-am obişnuit să 
descoperim şi să înghiţim, 
implantate ridicol în arhitec-
tonica oraşului, masive monu-
mente ale prostului gust - fără 
să întrebăm public cine şi cum 
a aprobat autorizaţiile de con-
strucţie a «căşilor» ţigăneşti în 
chiar miezul oraşului? Cine 
operează permutări la «Car-
tea funciară»? Prin ce labirint 

notarial se autentifică propri-
etăţi? Care semnături pecetlu-
iesc tranzacţiile de imobile şi 
terenuri centrale? Dacă ne-am 
obişnuit să ne întrebăm, cu ju-
mătate de voce, dacă nu cum-
va evaziunea fiscală este doar 
o noţiune abstractă în cazul 
acestor sume băneşti oculte, 
imposibil de motivat epuizând 
orice judecată logică; dacă am 
luat până acum în amară ze-
flemea felul în care România 
este făcută de ruşine, discredi-

tată şi batjocurită de bandele 
organizate de ţigani, ce fură, 
cerşesc şi otrăvesc Vestul Euro-
pei revendicându-se drept ro-
mâni; dacă ne-am obişnuit să 
fim îmbrânciţi, sfidaţi, umiliţi 
şi ne resemnăm în orice dis-
pută în care ţiganii cumpără 
aproape totul, rânjindu-ne dis-
preţuitor şi cinic în faţă; dacă 
suntem dispuşi să renunţăm la 
demnitate vânzându-ne ţigani-
lor munca, serviciile şi uneori 
chiar sufletul - să nu uităm că 

banul lor, aproape întotdeauna 
murdar, e un ban blestemat şi 
vei plăti pentru complicitate!”. 
Sunt rândurile scriitorului ti-
mişorean Petru Ilieşu, dar nu 
au fost puse pe hârtie ieri – 
alaltăieri, ci în urmă cu 16 ani. 
Sunt la fel de actuale acum, ca 
şi atunci. Continuăm în numă-
rul de săptămâna aceasta al 
publicaţiei noastre să scriem 
despre cum a evoluat mafia 
imobiliară ţigănească în anii 
de după revoluţie.

Toate drumurile  
duc la... Roma 7 

Marius Neaga pictează bolizi. 8-9

Sejur cu buget de austeritate. 10

Timp liber - pagina 14
Caravana TiFF la Timişoara!
13-15 august la Timişoara, Cinema Studio

Se diSTribuie GraTuiT înTr-un Tiraj de 7.500 de exemPlare

Timişoara – Mica Vienă 
sau Marea Strehaie (II)

15

Timişenii sunt invitaţi în week-endul 13 - 16 
august la un festival inedit: cel al Lubeniţei. 
Sărbătoarea va avea loc la Gottlob, eve-
nimentul fiind la cea de-a doua ediţie. La 
sărbătoare sunt aşteptaţi zeci de cultivatori, 
iar evenimentul va fi completat cu o serie de 
concerte de muzică populară, concursuri şi 
competiţii sportive, ba chiar şi demonstraţii 
de sculptură în lubeniţă. Vizitatorii vor putea 
să cumpere lubeniţa chiar de la expozanţi. 
Intrarea la festival va fi liberă.
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Aproape deîndată ce te depărtezi 
spre vest de graniţele României, 
apar semnele preocupărilor pentru 
producţia de energie electrică prin 
mori eoliene şi/sau cu ajutorul 
panourilor solare. Mai ales în ţările 
cu râuri prea molcome pentru 
construirea de hidrocentrale şi cu 
populaţie foarte activă împotriva 
centralelor nucleare parcurile 
eoliene şi „pădurile” de panouri 
solare au intrat, solid, în peisaj. 
Înţelegerea faptului că „energia 
verde” este necesară într-o lume a 
crizei resurselor a condus multe ţări 
(mai dezvoltate şi mai bine poziţio-
nate economic decât România) la 
dezvoltarea de parcuri eoliene, cu 
despăgubiri serioase pentru pose-
sorii terenurilor celor care nu-şi mai 
pot exploata proprietatea pentru 
agricultură în parcurile respecti-
ve. Am pierdut, de multă vreme, 
startul în dezvoltarea surselor 
alternative pentru energie. Pe de 
o parte, hidrocentralele şi centrala 
atomo-electrică de la Cernavodă 
ne-au fost suficiente bună parte 
de vreme (chiar dacă mai eram 
îndemnaţi în felurite moduri să 
economisim energie). Pe de alta, 
experimentul lui Ceauşescu din 
„Cartierul Soarelui” la Timişoara a 
descurajat – iarăşi pe termen destul 
de lung – împătimiţii inovaţiei. Nu 
lipsa de inspiraţie sau de cunoştinţe 
a inginerilor noştri a compromis 
ideea, ci tratarea simplistă, propa-
gandistică şi „de ochii şefului” au 
făcut ca energia solară să pară de 
neutilizat în contextul românesc. 
Cât despre vânt… vânarea lui este, 
se ştie, problemă complicată. 
Treziţi, parcă, de semnalul de la 
Bruxelles, de vreo doi ani vorbim, 
public, despre potenţialul de „ener-
gie verde” al României. Ba de vreo 
câteva luni vorbim despre „casa 
verde” care să-şi ia măcar resurse-
le pentru producerea de apă caldă 
din natură, dacă nu şi lumina 
ruptă din soare sau adusă de vânt. 
Numai că iarăşi ne pierdem în 
hăţişul jumătăţilor de informaţii, 
al formalităţilor greoaie, al proiec-
telor irosite în pseudo-dezbateri. 
Concret, în Banatul montan se 
intenţionează realizarea unui parc 
eolian. Societatea civilă a reacţio-
nat dur: „SOS Banatul montan!”. 
Muntele Mic nu va mai fi la fel! 
Ecosistemul Banatului de munte e 
în pericol! La concurenţă cu preo-
cuparea societăţii civile, investito-
rul dă asigurări că … nici măcar nu 
vom vedea morile eoliene, de bine 
ascunse ce vor fi. Iar autorităţile 
ignoră concurenţa de interese şi de 
opinii, cu o stranie detaşare. Destul 
de curând vom fi forţaţi să gândim 
mai serios ce vom face cu politica 
energetică. Din păcate, riscul este 
ca să căutăm soluţii când preţurile 
energiei „clasice” vor fi prohibitive, 
iar timpul de construire a capacită-
ţilor pentru energia verde să nu fie 
în favoarea noastră.

Energie  
preţioasă

Mariana Cernicova
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Teroare. Ilegalităţi. Subterfugii. Frică.
Legile de după revoluţie 
au avut „scăpările” potri-
vite pentru a pune mâna 
pe frumoasele case

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Problema mafiei imobilia-
re ţigăneşti a fost sesizată cu 
mult timp înainte, dar ame-
ninţările romilor continuă şi 
azi. Încă din 1994, preşedin-
tele Consiliului Judeţean de 
atunci, Viorel Coifan, atrăgea 
atenţia asupra acţiunii con-
certate a romilor care, „sub 
privirile calde ale justiţiei, 
cumpără cele mai frumoase 
case din Timişoara”. După 
16 ani de la acea declaraţie, 
Coifan mărturiseşte că situ-
aţia a degenerat pe fondul 
unor scăpări ale legilor emise 
după Revoluţie, dar şi pentru 
că nu s-au respectat regula-
mentele de urbanism local şi 
vilele impozante au fost „mo-
dernizate” în stil ţigănesc, cu 
turnuleţe şi pagode.

 „Există două aspecte, 
unul obiectiv şi unul su-
biectiv. Cel obiectiv este că 
atunci când s-a dat legea 
pentru retrocedarea locu-
inţelor confiscate de către 
puterea comunistă către pro-
prietarii direcţi sau urmaşii 
lor, ei nu aveau posibilitatea 
de a întreţine aceste locuin-
ţe. Trebuia făcută în lege o 
prevedere ca aceste locuinţe 

să nu poată fi vândute sub 
nicio formă timp de 5 ani 
de zile. A existat o anumi-
tă abatere de la lege, cea cu 
înscrisurile notariale, prin 
care se făceau promisiunile 
de vânzare în alb. Aspectul 
subiectiv este că în momen-
tul în care un cetăţean de et-
nie romă venea să cumpere 
primul apartament dintr-o 
casă, lucrurile se petreceau 
corect, uneori se dădea mai 
mult decât se cerea. Se ştia 
în mod clar că restul vor fi 
siliţi să vândă sau să se mute, 
prin alte mijloace, care din 
păcate sunt specifice acestei 
categorii de cetăţeni”, a spus 
Coifan.

Consilierul judeţean spu-
ne că o scăpare a fost şi fap-
tul că Legea 18/1968 nu a fost 
regândită. Legea a fost dată 
pe vremea lui Ceauşescu, se 
referea la averile ilicite, dar 
nu a mai fost actualizată. „În 
mod normal ar fi trebuit să 
existe o prevedere în care să 
se facă dovada banilor din 
care cumpărai locuinţa, pen-
tru că în mod cert nu a exis-
tat nici impozit pe salariul 
plătit, nici alte dovezi prin 
care să se arate că banii au 
fost dobândiţi în mod legal”, 
mai spune Coifan. La ce s-a 
ajuns? „O serie de locuinţe 
au fost cumpărate în centrul 
Timişoarei, unele au fost păs-
trate, iar altele au fost dărâ-
mate şi s-au construit acele 
palate de prost gust pe care 
le vedem. Asta înseamnă că 
nu a existat un regulament 
de urbanism care să fie res-
pectat şi pentru care să se 
poată şi lua măsuri în caz de 
nerespectare. Regulamentul 
de urbanism trebuia să pre-
vadă păstrarea texturii arhi-
tectonice, regimul de înălţi-
me. Eu cred că au fost vicii 
legislative. Asemenea situa-
ţii sunt în mai multe oraşe şi 
eu aş fi dorit ca Timişoara să 
rămână în continuare Mica 
Vienă, nu Marea Strehaie”, 
concluzionează Coifan.

Fostul şef al IPJ Timiş, Săndel Palade, s-a implicat în contracararea presiunilor făcute de romi

Ţiganii au fost repatriaţi de autorităţile franceze

Anunţ pe una din clădirile cumpărate de romi, în 2007

Aduşi în ţAră pe 300 de euro

Câteva sute de familii de 
romi au fost aduse în ţară 
din Franţa, persoanele 
fiind repatriate pe chel-
tuiala statului francez. 
În prima parte a anului 
2009 aproape că nu a fost 
săptămână fără ca pe aero-
portul din Timişoara să nu 
aterizeze câte o aeronavă 
de la Paris în care să se afle 
ţigani de toate vârstele. 
De la aeroport, au fost 
duşi către gară şi fiecare 
a plecat, teoretic, către 
localitatea de destinaţie. 
Pentru a se întoarce acasă, 
fiecare adult de etnie romă 
a încasat câte 300 de euro, 
iar pentru copii s-au dat 
câte 100 euro. Puţini au 
fost aceia care au rămas 
în ţară după ce au primit 
aceşti bani, majoritatea 
alegând din nou să plece în 
oraşe din Franţa. 
Preşedinţia şi Guvernul 
francez au decis, în ultime-
le săptămâni, să închidă o 
serie de locuri de campare 

în care îşi făcuseră tabere, 
mai mult sau mai puţin 
legal, cetăţeni europeni 
de etnie romă. Unii dintre 
ei provin din România şi 
Bulgaria - iar în cazul aces-
tora, autorităţile de la Paris 
au decis expulzarea lor 
către ţările de origine. Un 
tribunal din Creteil, Franţa, 
a hotărât, joia trecută, 
expulzarea a 35 de familii 
de romi din România care 
trăiesc, de şase luni, într-o 
tabără improvizată sub au-
tostrada A86, la Choisy-le-
Roi. Cei aproximativ 60 de 
romi, majoritatea veniţi din 
zona oraşului Timişoara, 
s-au instalat sub autostra-
da A86, în caravane sau 
cabane, trăind în condiţii 
precare. „Preşedintele 
francez, Nicolas Sarkozy 
ne consideră inferiori. 
Vrem doar să muncim şi 
(să obţinem) documente-
le“ de imigranţi, a declarat 
un tânăr pentru cotidina-
nul „Le Parisien”.

În mod normal ar fi 
trebuit să existe o 
prevedere în care 
să se facă dovada 
banilor din care 
cumpărai locuinţa.

Viorel Coifan
consilier judeţean

Harta „pagodelor”

Zona de interes zero pentru romi este Bulevar-
dul C.D. Loga. Aici se află clinici medicale, sediul 
PSD Timiş şi Centrul Cultural Francez. Străduţele 
apropiate de bulevard sunt şi ele în posesia acestei 
etnii. „Îşi pun maşinile în mijlocul străzii, cu porti-
erele deschise, îşi scot scaunele şi dau muzica la 
maximum. Nu ai cum să mai treci de ei”, declara, în 
2008, Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedintele PSD 
Timiş, acum viceprimar. Străzile care au mai trezit 
interesul romilor sunt Mihai Viteazul, Mihai Emi-
nescu, Ciprian Porumbescu, Beethoven, Michelan-
gelo, Trandafirilor, Romulus, Remus, Braşov, Piaţa 
Plevnei, Virgil Madgearu.

De unDe banii?

În 1994, Petru Ilieşu 
scria în cotidianul „Timi-
şoara” articolul „Mafia 
ţigănească la Timişoara” 
în care făcea referire 
şi la sursele de bani 
ale clanurilor. „Să nu 
uităm că aceşti bani cu 
care ţiganii ne cumpără 
sunt rodul (în trecutul 
apropiat), afacerilor cu 
paşapoarte ceauşiste, 
ale vânzătorilor de co-
pii, al traficului de aur, cerşetoriei mafiote, contra-
bandei, prostituţiei, „călăuzitului” peste frontieră, 
vânzării de droguri, vânzărilor de organe, mercur, 
sânge uman… Să nu uităm că preţul incapacită-
ţii noastre de a lua în serios această situaţie ne 
târăşte spre o mizerabilă mahala a Europei, unde, 
mâine - poimâine, va fi cineva, la fel de cumpărat 
ca noi, care să «descopere» că România este… ţara 
romilor, iar noi, români, maghiari şi ceilalţi, am 
migrat peste ei stricându-le obiceiurile şi conta-
minându-I cosmopolit”. Rândurile lui Ilieşu par şi 
acum desprinse din realitatea imediată.

Fostul prefect, 
ameninţat şi şantajat

Ovidiu Drăgănescu, fost 
prefect din 2005 până în 
2009, a fost foarte înverşu-
nat împotriva romilor care 
au ocupat prin metode sus-
pecte imobile din centrul 
Timişoarei. În urmă cu doi 
ani, Drăgănescu s-a dus in-
cognito la o astfel de casă 
de pe strada Braşov şi a 
pretins că vrea să cumpere 
un apartament, dar a fost 
primit cu ameninţări cu 
săbii şi iatagane, aşa că a 
chemat poliţia. Cazul a fă-
cut vâlvă la acea vreme, în 
contextul în care familiile 
de ţigani pe care Drăgă-
nescu le-a vizitat ulterior 
i-au spus că ei au cumpărat 
toate autorităţile statului. 
Ţiganii au acuzat, de fieca-
re dată, oficiali din primă-
rie, ba chiar pe primarul 
Gheorghe Ciuhandu, pe 
care romii îl numesc „Cio-
landru”.

Despre revolta fostului 
prefect împotriva mafiei 
imobiliare ţigăneşti (Dră-
gănescu locuieşte chiar 
pe bd. Loga), a vorbit şi 
fostul arhitect-şef al oraşu-
lui, Radu Radoslav. Acesta 
spune că tot ţiganii i-au în-
scenat lui Drăgănescu, pe 
final de mandat, în ianu-
arie 2009, un caz de mită, 

filmat şi publicat apoi de 
„Cancan”. „Ovidiu Drăgă-
nescu a vrut să facă ordine. 
I s-a înscenat o lucrătură 
perfectă cu acea mită. Au 
fost mai tari ca el... Intere-
sele sunt mult prea mari şi 
nu doar la nivel local”, spu-
ne Radoslav, care adaugă 
că familiile de romi au re-
uşit să bage teama în toate 
autorităţile. „Este evident 
că există o anumită teamă 
din partea celor care trebu-
ie să facă ordine. Primarul 
e doar un personaj, sunt şi 
alte instituţii care trebuie 
să facă ordine”, precizează 
Radoslav. 

Drăgănescu nu a pu-
tut fi contactat pentru 
a da o replică. De altfel, 
nici membri ai comuni-
tăţii rome nu au dorit să 
vorbească despre această 
temă, la fel ca şi reprezen-
tanţii Primăriei.

Ovidiu Drăgănescu locuieşte chiar pe bd. Loga
Una din casele de pe bd. Loga unde s-au făcut mo-
dernizări fără aprobare de la Primărie

Petru Ilieşu

Ovidiu Drăgă-
nescu a vrut să 
facă ordine. I s-a 
înscenat o lucră-
tură perfectă cu 
acea mită. Au fost 
mai tari ca el...

radu radoslav
fost arhitect-şef al Timişoarei

LegeA nu fAce distincţie între etnii

„La nivelul Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel 
Timişoara nu am cunoş-
tinţă să existe un grup de 
procurori care să monito-
rizeze îndeaproape modul 
în care se soluţionează 
dosarele cu inculpaţi 
ţigani, după modelul 
Poliţiei Timiş. În schimb, 
la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Timişoara, 

colegii mei supraveghează 
şi coordonează activitatea 
poliţiştilor de la Judiciar în 
toate investigaţiile pe care 
aceştia le desfăşoară, deci 

se poate spune că sunt 
implicaţi în identificarea 
şi trimiterea în judecată şi 
a infractorilor din comu-
nitatea ţiganilor. La fel se 
procedează şi în cazurile 
cu infractori români sau de 
alte etnii, legea nefăcând 
distincţie între cei ce comit 
fapte de natură penală”, a 
spus procurorul Camelia 
Miculescu-Ungur.



12-18 august 2010, nr 1144 I Opinia TimişOarei
SăpTămânal independenT I 5

GHeorGHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

În mai multe unităţi din 
sistemul penitenciar au fost 
efectuate, în ultima vreme, 
controale pentru depistarea 
obiectelor interzise aflate în 
posesia  deţinuţilor. La Peni-
tenciarul Timişoara, în urma 
unui asemenea control, au 
fost descoperite 31 de cuţite, 
18 foarfeci, cozi de linguri 
ascuţite şi şurubelniţe, dar şi 

nenumărate telefoane mobile 
şi cartele SIM. După cum ne-a 
informat Administraţia Naţio-
nală a Penitenciarelor, în mai 
multe unităţi de deţinere din 
ţară au fost depistate obiecte 
interzise ascunse în cele mai 
neaşteptate locuri. Astfel, la 
Penitenciarul Giurgiu au fost 
descoperite şapte telefoane 
mobile disimulate în două 
conserve de şuncă sigilate, la 
Penitenciarul Baia Mare, într-
un recipient de plastic în care 

se afla untură şi cârnaţi, au 
fost găsite 10 folii cu pastile 
din categoria stupefiantelor, 
iar în alte penitenciare au 
fost „interceptate“ pachete 
cu mâncare în care se aflau 
cartele SIM ascunse în mere, 
reviste şi zarzavaturi, droguri 
ascunse în mezeluri, telefoa-
ne mobile ascunse în sticle 
de suc şi chiar 86 de cartele 
SIM ascunse în întăriturile 
unei genţi de voiaj. „Introdu-
cerea în penitenciar, în mod 

ilicit, a bunurilor şi obiectelor 
interzise a se afla în posesia 
persoanelor private de liber-
tate se pedepseşte cu închi-
soare de la o lună la doi ani 
sau cu amendă. De asemenea, 
persoanelor care nu respectă 
regulile de vizitare li se poate 
interzice accesul în unitate 
pe o perioadă de 6 luni“, ne-a 
comunicat Johanna Popescu, 
purtătorul de cuvânt al Admi-
nistraţiei Naţionale a Peniten-
ciarelor.

ancheTăacTualiTaTe

GHeorGHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Proprietarul terenului pe 
care se află Uzina de Apă 
nr. 2-4 Timişoara a adresat 
Consiliului Local al Muni-
cipiului Timişoara o plân-
gere prealabilă care are ca 
obiect revocarea Hotărârii 
nr. 237/29.06.2010 privind 
declanşarea procedurii de 
cercetare prealabilă în vede-
rea exproprierii pentru cau-
ză de utilitate publică a te-
renului în suprafaţă de 1,53 
hectare din cartierul Plopi. 
Astfel, în adresa nr. 17140 
din 19.07.2010, Mihai Miza 
cere revocarea hotărârii 
“prin care în mod ilegal se 
încearcă tergiversarea apli-
cării legii” şi punerea în apli-
care a Hotărârii de Consiliu 
Local nr. 8/27.01.2009, prin 
care “se aprobă cumpărarea 
terenului în cauză, având în 
vedere că s-au îndeplinit toa-
te condiţiile menţionate în 
textul hotărârii”. În viziunea 
reclamantului, Hotărârea nr. 
237 este nelegală şi lipsită 
de temeinicie întrucât pro-
iectul supus la vot în şedinţa 
din 29 iunie nu a trecut de 
plenul consiliului local, în-
trunind doar 15 voturi pen-
tru, în condiţiile în care ar 
fi avut nevoie de 18 voturi, 
iar respingerea proiectului 
a fost confirmată verbal de 
preşedintele de şedinţă şi 
secretarul CLT, fapt dovedit 
cu înregistrarea video a şe-
dinţei. Conform art. 45 din 
Legea 215/2001, hotărârile 
privind patrimoniul se adop-
tă cu votul a două treimi din 
numărul total al consilierilor 
locali în funcţie.

Prefectura sare în  
ajutorul proprietarului

Nelegalitatea Hotărâ-
rii de Consiliu Local nr. 
237/29.06.2010 a fost sesi-
zată şi de Prefectura Timiş, 
care în adresa nr. 8222/S4 
din 15.07.2010 atrage atenţia 
secretarului Ioan Cojocari că 
pentru adoptarea hotărârii 
în discuţie ar fi fost nevoie 
de 18 voturi, nu doar de 15. 

“Din procesul verbal al şe-
dinţei rezultă că hotărârea a 
fost adoptată cu votul unui 
număr de 15 consilieri. Potri-
vit art. 45 din Legea 215/2001 
a administraţiei publice lo-
cale, hotărârile privind pa-
trimoniul se adoptă cu votul 
a două treimi din numărul 
total al consilierilor în func-
ţie. Prin urmare, în conside-
rarea textului de lege la care 
ne-am raportat, apreciem că 
pentru adoptarea hotărârii 
în speţă era necesar ca măsu-
ră a declanşării procedurii de 
cercetare prealabilă privind 
exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică a terenu-
lui să fie adoptată cu un nu-
măr de 18 consilieri“, se pre-
cizează în adresa semnată 
de prefectul Mircea Băcală şi 
şefa de birou Codruţa Botez. 
În aceeaşi corespondenţă, 
Prefectura cere Consiliului 
Local, personal secretarului 
Ioan Cojocari, să-i comunice 
dacă hotărârea a fost pusă 
în aplicare sau dacă pe rolul 
instanţelor există litigii în 
legătură cu acest act adm-
nistrativ. În urmă cu câteva 
zile, mai exact în data de 
30.07.2010, Ioan Cojocari a 
transmis Prefecturii Timiş 
că, în şedinţa din 29.06.2010, 
consilierii locali au hotărât 
menţinerea hotărârii în ca-
uză. Nici nu putea răspunde 
altfel, câtă vreme, în pro-
cesul verbal de şedinţă din 
29.06.2010 este reprodus 
textual ce spune secretarul: 
„Din punct de vedere juri-
dic, fiind numai o declanşare 
de procedură prealabilă şi 
nu o problemă de patrimo-
niu, sunt necesare doar 14 
voturi pentru ca acest pro-
iect să treacă. Eu îmi asum 
răspunderea şi o trimit la 
Prefectură. Dacă Prefectura 
consideră că e o problemă 
de patrimoniu, o va ataca 
în contencios“... Reamintim 
că Hotărârea de Consiliu Lo-
cal nr. 8/27.01.2009 prevede 
cumpărarea celor 15.329 mp 
de teren pe care se află Uzina 
de Apă nr. 2-4 Timişoara cu 
suma de 141 euro/mp, adică 
circa 2,1 milioane de euro.

„Sau cumpărare,  
sau demolare!“

În timp ce autorităţile au 
încins o horă a tergiversării 
plăţii în jurul terenului ce 
aparţine familiei Miza, în 
instanţele de judecată curg 
procesele care au ca obiect 
încălcarea unui drept de 
proprietate şi lămurirea si-
tuaţiei juridice a pământului 
pe care se află uzina care ali-
mentează cu apă peste 75 din 
populaţia oraşului. „În sep-
tembrie, în data de 14 avem 
proces cu Primăria pentru 
obligaţia de a face, iar în data 
de 18 se judecă dosarul de-
molării. Nu mai există cale 
de întoarcere! Sau cumpăra-
re, sau demolare! Exproprie-
re nici nu se pune problema! 
Puteau să plătească lunar sau 
trimestrial o anumită sumă, 
măcar o chirie că-mi folosesc 
terenul! Nimic! Familia Miza 
nu a dorit nici să demoleze 
uzina de apă şi nici să se îm-
bogăţească pe nedrept peste 
noapte, dovadă şi compro-
misurile pe care le-a făcut 
prin acceptarea altui teren 
la schimb, acceptarea ulteri-

oară a returnării acelui teren 
şi acceptarea cumpărării în 
urma unor reevaluări conse-
cutive. Dar, ca orice cetăţean, 
când ne-am dat seama că au-
torităţile locale îşi bat joc de 
tot ce înseamnă proprietate 
şi drepturile legate de aces-
tea au luat măsuri. Familia 
Miza deţine în proprietate 
acel teren, plăteşte impozit, 
dar nu poate beneficia de el. 
Dacă Aquatim nu consideră 
o prioritate achiziţionarea te-
renului pe care-şi desfăşoară 
activitatea, presupunem că 
nu are nevoie de acel teren 
şi, prin urmare, am dema-
rat în instanţă procedura de 
demolare a clădirilor şi bazi-
nelor de decantare care se gă-
sesc pe teren“, spune Mihai 
Miza. Până în prezent, după 
cum susţine proprietarul te-
renului, litigiul de la Uzina 
de Apă s-a lăsat cu plângeri 
penale pentru primarul Ghe-
orghe Ciuhandu, acuzat de 
abuz în serviciu pentru ne-
punerea în aplicare a HCL nr. 
8/27.01.2009, Ioan Cojocari şi 
Petru Ehegartner, acuzaţi de 
ignorarea legii în adoptare 

a unei hotărâri de consiliu 
local, viceprimarul Adrian 
Orza, pentru abuz în serviciu 
şi încercarea de a soluţiona 
conflictul în comisia de terţi. 
“M-a chemat viceprimarul 
Adrian Orza la comisia de ter-
ti şi ne-a oferit, în batjocură, 
500.000 de euro pe teren. Am 
refuzat categoric şi, atunci, 
a mai plusat cu 100.000 de 
euro”, îşi aminteşte proprie-
tarul parcelei din Plopi.

„am o rezoluţie de  
neîncepere a urmăririi 
penale din partea Dna!“

Convins că are dreptate 
în cazul terenului pe care se 
află Uzina de Apă, secretarul 
Primăriei Timişoara, Ioan 
Cojocari, ne-a declarat că co-
mentariile ce ţin de modul 
în care a fost adoptată Hotă-
rârii nr. 237/29.06.2010 pri-
vind declanşarea procedurii 
de cercetare prealabilă în 
vederea exproprierii pentru 
cauză de utilitate publică a 
terenului nu-l privesc perso-
nal, ci ţin de Consiliul Local. 
„Adoptarea proiectelor de 
hotărâre ţine de Consiliul 
Local nu de persoana secre-
tarului. Nu doresc să mai 
discut despre uzina de apă, 
s-a bătut prea mult apa în 
piuă pe acest subiect, vreau 
să vă spun doar că, în aceas-
tă chestiune, am o rezoluţie 
de neîncepere a urmăririi 
penale dată de procurorii 
DNA. Am fost acuzat că am 
cerut 1,4 milioane de euro 
ca să punem în aplicare 
hotărârea de cumpărare. 
În faţa procurorilor DNA, 
persoana care m-a acuzat a 
spus că nu m-a văzut nicio-
dată, că niciodată nu s-a pus 
problema vreunui comision 
în acest caz şi că reclamaţia 
este nefondată. Sunt juristul 
Primăriei de 20 de ani, cu-
nosc legea şi nu mă expun 
la probleme penale chiar 
aşa cum şi-ar dori unii. Cât 
priveşte ultima hotărâre de 
consiliu local, Prefectura 
o va ataca în Contencios şi 
dacă se va dovedi că este ne-
legală, vom vedea ce este de 
făcut atunci”...

oana adameSCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Legea 15/2003 prevede, 
cu toate reglementările ul-
terioare, sprijinirea de către 
autorităţile locale a tinerilor 
cu vârste cuprinse între 18 şi 
35 de ani în vederea constru-
irii unei locuinţe proprietate 
personală. Acest sprijin con-
stă din atribuirea unui teren 
în suprafaţă de 150 mp până 
la 300 mp din terenurile 
aflate în domeniul privat al 
unităţilor administrativ-teri-
toriale, cu folosinţă gratuită 
pe toată durata existenţei 
locuinţelor. Sute de dosare 
au fost depuse la primărie 
în baza acestei legi, până la 
apariţia unor reglementări 
care puneau condiţia ca so-
licitantul să prezinte dova-
da unui depozit de 5.000 de 
euro în cont, cu care să poată 
începe construcţia locuinţei 
în decurs de un an. După ce 
mai mulţi tineri s-au retras, 
descurajaţi, prima listă cu 
punctajele obţinute în ve-
derea repartizării parcelelor 
a fost aprobată prin HCL 
350/27.09.2005. Această lis-
tă cuprindea 709 persoane, 
pentru care, un an mai târ-
ziu au fost alocate 40 de par-
cele în Calea Lipovei, pe Str. 
Armoniei pentru construirea 
a 46 de unităţi locative. Până 
s-a parcelat terenul, până 
s-a realizat un PUZ şi au fost 
întocmite documentele de 
rigoare, au trecut 5 ani de la 
iniţierea actului normativ, 
astfel că, în 2008, un procent 
de 6,4% din tinerii timişo-
reni care şi-au depus dosarul 
la primărie şi-au văzut visul 
cu ochii şi au primit o bucă-
ţică de teren, cu suprafaţă 
de 190 până la 220 mp. Le-a 
mai fost întinsă o mână de 
ajutor, prin încheierea unui 
parteneriat public-privat cu 
autorităţile prin care tinerii 
au contribuit cu 1.000 euro 
de căciulă, iar primăria cu 
aproape jumătate de milion 
de euro pentru ca noile locu-

inţe să aibe apă, gaz, canal, 
iluminat public şi străzi. 
După ce aceşti 46 de fericiţi 
au primit două mâini gene-
roase de ajutor, ceilalţi 663 
de pe lista de priorităţi au 
fost daţi, convenabil, uitării, 
până ce, acum, în 2010, o 
dată cu reactualizatea liste-
lor, aproape jumătate dintre 
ei au împlinit 35 de ani, şi 
astfel au „sărit” din schema 
alocării de parcele!  

În 9 august 2010 a fost 
publicată o nouă listă, ac-
tualizată, cu 1.185 de tineri 
care cer sprijin în baza Legii 
15/2003, cuprinzând atât 
dosarele vechi rămase ne-
soluţionate din prima listă 
din 2005, cât şi cererile pre-
luate ulterior. Din păcate, 
în cei şapte ani scurşi, 314 
timişoreni au împlinit 35 de 

ani sau au fost descalificaţi 
pe alte criterii, dosarele lor 
fiind respinse. Contestaţiile 

privind noua listă pot fi de-
puse la Primăria Timişoara 
până în 31 august, acestea 

fiind analizate până în 7 
septembrie, urmând ca lis-
ta finală să intre în dezba-
terea comisiilor Consiliului 
Local Timişoara pentru a fi 
aprobată în plenul Consiliu-
lui Local din acceaşi lună. 
Direcţia Patrimoniu a mai 
identificat un teren pe Ovi-
diu Balea, care ar fi adus ti-
nerilor 320 de parcele, însă 
în momentul publicării de-
ciziei, acest teren a fost re-
vendicat de Asociaţia „Con-
cordia” intrând în litigiu. 
Mai apoi au fost identificate 
30 de parcele în zona Aurel 
Vlaicu, mai sărace ca supra-
faţă, între 158 şi 166 mp 
care urmează a fi atribuite 
primilor 30 de tineri timişo-
reni de pe lista ce va fi apro-
bată în septembrie. Aşadar, 
din cele 1.231 de dosare de-

puse din anul 2003 încoace, 
au primit parcele 46 de per-
soane şi sunt în curs să pri-
mească în acest an, alte 30. 
În acest ritm, s-au atribuit 
cam 15 suprafeţe de teren 
pe an, iar un algoritm sim-
plu ne arată că cele 1.155 de 
dosare rămase în aştepta-
rear fi soluţionate cam în... 
77 de ani, cu condiţia ca toţi 
tinerii care doresc sprijin 
să rămână... tineri. Nicuşor 
Miuţ, directorul Direcţiei 
de Patrimoniu din primărie 
ne-a declarat „Este foarte di-
ficilă identificarea de noi te-
renuri pentru această lege, 
în condiţiile în care sunt re-
vendicări şi cereri şi pe alte 
legi, precum Legea 10/2001, 
Legea 247/2005 sau terenuri 
care ar trebui date revoluţi-
onarilor.”

PUBLICITATE

Uzina de Apă a devenit un nou măr al 
discordiei dintre Primărie şi Prefectură

Tinerii care cer sprijin în baza Legii 15 
ar putea primi teren în... 77 de ani!

O mare parte din bazinele de apă se află pe un teren privat (zona haşurată) aparţine familiei Miza

Primii 46 de beneficiari ai Legii 15/2003 îşi finalizează locuinţele

Puşcăriaşii dau dovadă de ingeniozitate

Telefoane mobile pentru deţinuţi, ascunse în sticle de suc
Pentru rezervări,

     contact la tel.:

0760 258 252
0256 433 024

0760258 258
Str. Libertăţii nr. 4 
colţ cu Dimitrie Cantemir

www.restaurantpinguin.ro

aniversări, evenimente  
şi livrari la domiciliuPinguin

Restaurant
cu specific libanez

Este foarte difici-
lă identificarea de 
noi terenuri pentru 
această lege, în con-
diţiile în care sunt 
revendicări şi cereri 
şi pe alte legi, precum 
Legea 10/2001, Legea 
247/2005 sau terenuri 
care ar trebui date 
revoluţionarilor.

nicuşor miuţ
director – Direcţia Patrimoniu  

din cadrul Primăriei

„Am fost acuzat că 
am cerut 1,4 milioane 
de euro ca să punem 
în aplicare hotărârea 
de cumpărare. În faţa 
procurorilor DNA, 
persoana care m-a 
acuzat a spus că nu 
m-a văzut niciodată, 
că niciodată nu s-a 
pus problema vreunui 
comision în acest caz 
şi că reclamaţia este 
nefondată.”.

ioan Cojocari
secretarul municipalităţii
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Hărnicia Regiunii Vest 
în materie de proiecte 
depuse pentru finanţări 
nerambursabile a determi-
nat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
să închidă robinetul, atât 
la cereri, cât şi la evaluări. 
Până în prezent au fost 
depuse 234 de proiecte de 
finanţare nerambursabilă    
pentru domeniul major de 
intervenţie 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprin-
derilor” în valoare de 34,88 
milioane de euro aflate în 
proces de evaluare şi se-
lecţie, în condiţiile în care 
alocarea financiară pentru 
al doilea apel de proiecte 
pentru acest domeniu ma-
jor de intervenţie la nivelul 

Regiunii Vest este de 17,37 
milioane euro. Având în ve-
dere că sumele solicitate de 
regiunea noastră depăşesc 
cu mai mult de jumătate 
cuantumul alocat, Ministe-
rul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, în calitate de 
Autoritate de Management 
pentru Programul Operaţi-
onal Regional 2007 - 2013 

(AM POR) a emis o instruc-
ţiune ce prevede suspenda-
rea depuneii de cereri de 
finanţare începând cu data 
de 27 august, ora 12. În 
acelaşi timp, se suspendă şi 
începerea evaluării prelimi-
nare a cererilor de finanţa-
re depuse în intervalul 9-27 
august, urmând ca toate 
proiectele aflate în rezervă 

să primească finanţare doar 
în cazul în care vor deveni 
disponibile alte sume în 
cadrul acestui domeniu 
pentru Regiunea Vest, în 
urma unor analize temei-
nice. Iată că graba vestu-
lui de dezvoltare a micilor 
afaceri a stricat treaba mi-
nisterului care s-a trezit cu 
prea multe dosare de ges-
tionat care solicitau mai 
mult decât dublul sumei 
alocate. În instrucţiunea 
emisă de minister nu se 
specifică data la care va fi 
reluat procesului de evalu-
are a dosarelor şi nici dacă 
se vor mai primi ulterior 
alte cereri de finanţare, de-
cât că „reluarea procesului 
va face obiectul unei ana-
lize asupra disponibilităţii 
fondurilor alocate regiunii 
de dezvoltare Vest”.

6 I economic

Micii oameni de afaceri, 
fără sprijin european

imobiliar
apartamente mai iefti-
ne cu 35%. În ultimii doi 
ani, preţul apartamente-
lor cu două camere din 
Timişoara a scăzut cu 
35%. Conform portalului 
imobiliare.ro, în martie 
2008, preţul unui apar-
tament cu două camere, 
cu o suprafaţă utilă de 
55 mp, era de 73.920 de 
euro. În prezent, pentru 
un imobil cu aceleaşi 
caracteristici preţul so-
licitat este de 48.345 de 
euro. Din cauza devalo-
rizării euro în raport cu 
moneda naţională, dife-
renţa în lei este de doar 

26%. Scăderi semnificati-
ve de preţ se înregistrea-
ză şi la apartamentele cu 
o cameră (-38,37%), dar 
şi la cele cu  trei camere 
(-35,49%).  

aJoFm

locuri de muncă. Con-
form situaţiei statistice 
de la Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Timiş, în luna 
iulie 2010 au fost înregis-
traţi un număr de 14.209 
şomeri, din care aproape 
55% sunt femei. În pre-
zent, în Timiş sunt dispo-
nibile 2185 de locuri de 

muncă, din care doar 178 
pentru şomeri cu studii 
superioare. Din totalul 
locurilor de muncă, 100 
provin din sectorul de 
stat şi 2085 din sectorul 
privat.  

impozite

Drepturi de autor. Noile 
schimbări fiscale impuse 
de Guvern obligă pe toţi 
românii care sunt plătiţi 
pe drepturi de autor sau 
PFA ca, până în data de 
25 august, să achite con-
tribuţiile sociale aferente 
câştigurilor din luna 
iulie. Este vorba despre 

asigurări sociale, şomaj 
şi sănătate, în total 16,5% 
din venitul net, minus 
cheltuielile deductibile. 
Dacă la un venit pe drep-
turi de autor de 1000 de 
lei, până la 30 iunie 2010, 
angajatorul reţinea 10% 
cu titlul de impozit anti-
cipat, din 1 iulie lucrurile 
se schimbă. Astfel, pe 
lângă cei 10% care vor 
fi opriţi în continuare, 
angajatul va mai declara 
şi plăti lunar încă 16,5%, 
din care 10,5% asigurări 
sociale, 0,5% şomaj şi 
5,5% asigurări de sănă-
tate. În curând, pe site-ul 
Ministerului Muncii vor 

fi publicate cele două 
formulare, care trebuie 
completate pentru a face 
plăţile cerute de lege. În 
această situaţie se află 
650.000 de români.

lege

Clauze abuzive.  Par-
lamentul a adoptat un 
proiect de lege care 
modifică Legea nr. 
296/2004 privind Co-
dul Consumatorului şi 
Legea 193/2000 privind 
clauzele abuzive din 
contractele încheiate 
între comercianţi şi con-
sumatori. Astfel, consu-

matorul are dreptul să 
denunţe sau să rezilieze 
unilateral orice contract 
în care intervin clauze 
abuzive, respectiv când 
comerciantul nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile 
contractuale, a modifi-
cat unilateral anumite 
clauze din contract sau 
a impus consumato-
rului plata unei sume 
fixe în cazul denunţării 
unilaterale. În aceste 
condiţii,  dreptul consu-
matorului de a denunţa 
unilateral un contract 
nu va mai putea fi anu-
lat sau restrâns de nicio 
clauză.
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auto util

Pornim  
ATV-ul?

Radu Nicosevici

Într-una din săptămânile 
trecute propuneam cititori-
lor înfiinţarea unei asociaţii 
civice cu misiunea de mo-
nitorizare a utilizării bani-
lor publici în Timişoara. Şi 
pentru că membrii trebuie să 
fie timişorenii interesaţi de 
ce se întâmplă cu oraşul lor, 
am propus ca asociaţia să 
se numească a timişorenilor 
vigilenţi. Mai propuneam, 
totodată, ca obligaţiile 
financiare ale membrilor să 
fie rezolvate prin cedarea 
acelui „2%”, pe care oricum 
îl dădeam statului. Banii 
adunaţi de Asociaţia Timi-
şorenilor Vigilenţi urmau să 
fie utilizaţi, exclusiv, pentru 
expertizarea modului în care 
este cheltuit banul public în 
Timişoara.
Reacţiile la propunerea 
mea au fost preponderant 
pozitive, ceea ce mă face să 
persist cu aceasta iniţiativă. 
E adevărat, pe de o parte, că 
acum e perioada concediilor 
– până şi consilierii noştri 
locali trebuie să se odihneas-
că, iar pe de altă parte, în 
această perioadă aparatul 
primăriei trece printr-o re-
structurare, datorată măsu-
rilor de „austeritate” impuse 
de guvernul de la Bucureşti. 
Cu toate acestea, vă propun 
să încercăm să valorificăm 
această perioadă de timp  
pentru a ne prezenta ideile 
faţă de această iniţiativă, fo-
losind oportunitatea „opinii-
lor” din Opinia Timişoarei.

alex HreniuC

Vizita la Roma, în capi-
tala fostului Imperiu Ro-
man, dă prilejul oricărui 
turist să parcurgă o istorie 
lungă de cel puţin 2000 de 
ani. Din acest motiv, este 
greu să faci un top „10 lo-
curi de vizitat în Roma”, 
pentru că fiecare are far-
mecul său.

Primul loc de popas 
pe care şi-l propune ori-
ce călător ajuns la Roma 
este... Vaticanul, acest 
micuţ oraş-stat, căminul 
Papalităţii care atrage mii 
de vizitatori zilnic. Puteţi 
lua un autobuz până la 
Vatican, dar să nu fiţi sur-
prinşi când veţi vedea că 
cetatea este înconjurată 
de o coadă imensă forma-
tă încă dinainte de deschi-
dere cu câteva ore. Cu  re-
zervare pe  internet, care 
costă cu 5 euro în plus, 
puteţi scăpa de calvarul de 
a sta ore în şir la coadă şi 
veţi avea prioritate pentru 
intrarea în muzeu. Cele 

mai interesante şi apre-
ciate obiecte de artă din 
muzeul Vaticanului sunt, 
după părerea mea, Capela 
Sixtină, Apollo Belvedere, 
Caravaggio – „Coborârea 
de pe Cruce”, Stanzele lui 
Rafael, care înfăţişează 
Şcoala din Atena, Rafael – 
„Schimbarea la faţă”.

După muzeu, vă pro-
pun Bazilica Sf. Petru, afla-
tă în apropiere, cu celebra 
Pieta şi cupola, de unde se 
vede toată Roma cu cele 
şapte coline ale ei. Nu tre-
buie ratat cel mai mare 
dom zidit din Europa, cu 
o înălţime de aproximativ 
43 m. Spaţiul aerisit şi ra-
zele soarelui care pătrund 
prin oculus îi conferă Pan-
teonului un aer mai ete-
ric. Colosseumul - simbol 
al Romei unde pasiunea 
pentru lupte sângeroase 
a atins apogeul în anul 80 
când Traian l-a inaugurat 
şi au fost sacrificate apro-
ximativ 5.000 de animale 
- este arhetipul stadioane-
lor din întreaga lume.

Pentru a simţi farme-
cul capitalei italiene, nu 
rataţi o plimbare prin Pia-
ţa Navona, unde artişti de 
toate vârstele expun, re-
alizează caricaturi şi pic-
tează. Aceeaşi atmosferă 
boemă se regăseşte şi în 
Piazza D`Espagna.

Cea mai mare zonă 
verde din Roma este Vil-
la Borghese, elegantă, cu 
fântâni superbe, poieni 
umbroase, bănci confor-
tabile, biciclete şi bărci pe 
lacul artificial. Este locul 
ideal pentru plimbări, pic-
nic, jogging. O oază de li-
nişte într-un oraş invadat 
de celebrele scutere Ves-
pa. Ce nu trebuie ratat în 
Villa Borghesa: pentru 10 
euro/oră puteţi închiria o 
bicicletă dublă. Pe partea 
culinară, trebuie să testaţi 
canello siciliane - un de-
sert foarte bun; un sorbet-
to de lămâie - băutură in-
trodusă de arabi în Sicilia; 
pentru fumători - ţigări 
Toscanello, cu tradiţie din 
1948.

Toate drumurile 
duc la... Roma
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Siguranţă la volan

Poziţia corectă la volan 
dă bătăi de cap tuturor şofe-
rilor, fie începători sau mai 
experimentaţi.  Iată câteva 
sfaturi pentru o poziţie co-
modă şi corectă la volan, dar 
şi pentru a vă spori gradul de 
sigurnaţă:

Poziţia corectă pe scaun 
este cea care în momentul 
apăsării pedalei de frână, re-
spectiv de ambreiaj, picioare-
le să nu fie complet întinse, 
ci uşor flexionate. Important 
este, de asemenea, să reglăm 
spătarul scaunului astfel în 
cât, în momentul rotirii vo-
lanului, să nu fie nevoie să 
ne desprindem umerii de 
spătar. 

Distanţa dintre volan şi 
bust trebuie să fie în aşa fel 
încât braţele să fie uşor îndo-
ite. Ambele mâini să fie pe 
volan în aşa fel încât, dacă 
ne închipuim un ceas, mâna 
dreaptă să fie în dreptul orei 
3, iar cea stângă în dreptul 
orei 9. Acţionarea volanului 
trebuie să se facă prin îm-
pingere; dacă dorim să rotim 
volanul spre stânga, mâna 
dreaptă împinge volanul, şi 
nu trage, iar dacă dorim spre 
dreapta, manevra se face cu 
mâna stângă care împinge 
spre direcţia dorită.

Centura de siguranţă tre-
buie fixată bine, cât mai jos 
posibil spre şezut şi să fie 

bine întinsă. Dacă purtăm 
îmbrăcăminte groasă, atunci 
când suntem la volan, aceas-
ta trebuie dată jos, pentru a 
putea avea manevrabilitatea 
cea mai bună a ambelor mâi-
ni. Tetierele trebuie să fie 
poziţionate la nivelul creşte-
tului, în aşa fel încât eficien-
ţa lor în caz de impact să fie 
maximă.

Pentru o vizibilitate mai 
bună în oglinzi, unii speci-
alişti recomandă ataşarea 
unor oglinzi mai mici, de  
aproximativ 5x5 cm, care se 
găsesc la un preţ de maxim 
10 ron. Trebuie aplicate în-
tr-un colţ al oglinzilor mari 
laterale. Seturile respecti-
ve sunt de diverse forme, 
dimensiuni şi au o formă 
convexă care îţi permite să 
observi tot ce se petrece în 
spatele maşinii tale. 
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Cele 234 de proiecte depuse la nivelul Regiunii de Vest solicită dublul sumei alocate

marius neaga  
a renunţat  
la picturile de  
pe mănăstiri  
pentru cele  
de pe bolizi
 pagina 8-9

sejur cu buget  
de austeritate

Auto & Turism

Se suspendă şi începerea evaluării 
preliminare a cererilor de finanţare 
depuse în intervalul 9-27 august, 
urmând ca toate proiectele aflate în 
rezervă să primească finanţare doar 
în cazul în care vor deveni disponi-
bile alte sume în cadrul acestui 
domeniu pentru Regiunea Vest.

Poziţia corectă 
pe scaun este cea 
care în momentul 
apăsării pedalei de 
frână, respectiv de 
ambreiaj, picioarele 
să nu fie complet 
întinse.

Bine de ştiut:

- De la aeroportul Da 
Vinci, aflat în Fumicino 
la 40 km de Roma, până 
în Termini - gara centra-
lă - faceţi aproximativ 
40 minute şi drumul 
costă 14 euro.

- Un bilet de metrou 
costă 1 euro şi este vala-
bil şi pentru autobuze, 
iar o călătorie e valabilă 
în limita a 75 minute pe 
orice mijloc de trans-
port.

- Pizza de pe stradă e 
mai ieftină decât în re-
staurant şi de cele mai 
multe ori mai bună
- În orice loc, dacă staţi 
jos la masă, plătiţi „co-
perto”, o taxă aplicabilă 
fiecărui client, care se 
adaugă la nota finală de 
plată pentru panoramă, 
locaţie, servicii.

Preţuri:

Muzeu Vatican – 15 euro

Colosseum - 15euro

Cupola Bazilica Sf. Petru 
– 5 euro

Bilet de metrou – 1 euro

Pizza -  4-6 euro

Bere – 2 euro

Ţigări - 2,5 euro 

Sorbetto – 3 euro

Firmele se  
închid, Timişoara 
construieşte  
centre de afaceri

Camera de Comerţ, In-
dustrie şi Agricultură Timi-
şoara (CCIAT) va construi 
lângă actualul Centru de Afa-
ceri situat pe B-dul Eroilor de 
la Tisa o altă construcţie me-
nită să deservească mediul 
de afaceri de pe Bega. Ulti-
mul plen al Consiliului Local 
Timişoara a aprobat Planul 
Urbanistic de Detaliu „Con-
struire centru de afaceri 
pentru inovare - Banat Ino-
centrum clădire D+P+M+9E, 
cu corp parcare subterană” 
realizat de SC Neo Draft SRL. 
Terenul, în suprafaţă totală 
de 13.022 mp este domeniu 
public, proprietate a Primă-
riei Timişoara, concesionat 
CCIAT pe durata de existen-
ţă a construcţiilor. Pe acest 
teren se vor construi în jurul 
imobilului existent un corp 
de birouri D+P+M+9E cu o 
înălţime de 49,15 m, un corp 
de spaţii expo D+P+M+1E 
cu o înălţime de 17,95 m şi 
un corp de parcare D+P care 
va avea de 236 de locuri din 
care 76 vor avea utilitate pu-
blică. 

Un alt centru dedicat, de 
data aceasta, micilor intre-
prinzători va fi construit pe 
Bv. Cetăţii nr. 5, 7, 9 pe un 
teren de 2.985 mp format 
din două parcele private şi 
o parcelă domeniu public. 
Deşi acolo există deja o 
clădire de birouri cu regim 
P+3E/P+4E şi o parcare, noi-
le construcţii vor avea func-
ţiune mixtă, servicii şi co-
merţ în regim de înălţime 
de 2S+P înalt –2S+P+3E+Er, 
beneficiarul fiind SC Ha-
nover SRL. În condiţiile în 
care firmele se închid şi se 
suspendă pe capete, iar fi-
nanţările nerambursate au 
fost oprite de guvern, be-
neficiarii acestor centre de 
afaceri au termen de 5 ani 
pentru a demara construc-
ţiile. (oana adamescu)
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Masaj Terapeutic cu Pietre de Jad
 Jad - Masaj GG S.C. S.R.L.

Timişoara - str. Gen. I. Dragalina nr. 15 ap.8
0256.499.184
0723.547.137

- Întinderea coloanei
- Presopunctură

- Alinierea vertebrelor
- Re�lexoterapie

- Masaj Anticelulitic

RecReation
ofeRte Speciale in GRecia!
Paralia  
KaTerini
Loc cazare: Hotel 
Mediterranean 
Princess 4*
Categorie: hotel 
patru stele
Tarif: de la 199 euro/persoană
Masa: demipensiune
Durata: 7 nopţ
Ofertă valabilă până la sfârşitul lunii septembrie!
Mai multe detalii şi alte oferte găsiţi pe www.recreation.
ro sau la adresa Calea Martirilor nr. 1AB 
tel.\fax  +40 256 491 480, +40 256 294 393

cap touRS
Sezonul eStival contiuna!
CaSe de VaCanţă în iTalia - Vara 2010 !
Ofertă valabilă până la data de 25-09-2010

Tarife de la 29 Euro / apartament / noapte 

TuniSia:
Perioada: 01-06-2010 - 04.10 -2010
Servicii: cursă charter din Budapesta, cazare 7 sau 14 
nopţi, masă conform ofertei, transfer aeroport-hotel-ae-
roport, asistenţă turistică, parcare gratuită
Preţuri începând cu 334 Euro 

Puteti accesa site-ul www.captours.ro pentu mai multe 
oferte sau ne gasiti in Timişoara pe str. Ungureanu nr.8

aGentia De tuRiSM RaYtuR
antalYa va aSteapta!
anTalya- sejur de 7 nopţi şi  
taxe de aeroport gratis, charter 
din Timişoara
Tarife de la 420 euro/persoană 
cu All Inclusive  
Asigurare medicală gratuită 

Timişoara, Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5 
Tel: 0356 457457; 0745 489 266 
Web: http://www.raytur.eu; email: office@raytur.eu

opinia recomandă opinia recomandă

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

A început să picteze mă-
năstiri, dar apoi şi-a dat sea-
ma că banii adevăraţi şi fai-
ma vin din maşinile tunate. 
Este povestea lui Marius Ne-
aga, un timişorean de 29 de 
ani, un artist aerografician 
care, în urmă cu patru ani a 
făcut prima sa lucrare pe o 
maşină. Pentru că industria 
aerografului nu exista în Ro-
mânia, doar doi tineri făcând 
airbrush în toată ţara, inter-
netul i-a fost profesor, iar cu 
banii câştigaţi şi-a procurat 
în timp rechizitele necesare. 

Totul a început în urmă 
cu patru ani, când Marius 
lucra ca şi salahor în con-
strucţii. Numai ce se lăsase 
din pictat mănăstiri, pentru 
că “se îmbolnăvise” de la 
atâta cretă. A văzut maşina 
şefului său, un Mercedes cu 
2 uşi şi s-a gândit cât de bine 
i-ar arăta nişte flăcări pe uşi. 
Nu a reuşit să-i facă flăcările 
pe acea maşină, însă a de-
senat pe zidul clădirii unde 
lucra ştampila firmei. Prima 
maşină pe care a pictat-o a 
fost o Lancia Coupe şi atunci 
şi-a dat seama că poate face 
bani mulţi din artă. Şi-a mai 
dat seama de ceva: că viitorii 
săi clienţi vor lucruri trăsni-
te. “Primul client a avut o 
idee mai ciudată, să zic aşa. 
A vrut să-i fac o femeie goa-
lă pe capotă şi un dragon pe 
lateral. I-am spus că nu va 
arată frumos femeia goală, şi 
am ajuns la un consens. I-am 
făcut până la urmă dragonul, 
iar în locul femeii goale i-am 
desenat un tigru care zgâria 
tabla. A fost până la urmă 
foarte încântat”, îşi aduce 

aminte Marius. De atunci 
ofertele au început să curgă. 
Aproape în fiecare week-end 
Marius „a tatuat“ cel puţin o 
maşină, iar clienţii săi sunt 
de tot felul. „Am parte şi de 
cocalari, dar şi de directori 
de multi-naţioanle. De obicei 
sunt oameni pasionaţi de tu-
ning. Mă mai contactează şi 
clienţi din toată ţara, dar şi 
străinătate“. 

Deşi este o artă din care 
se scot bani frumoşi, Marius 
spune că nu se poate între-
ţine din lucrările sale. Nu 
pentru că banii ar fi puţini, 
ci pentru simplul motiv că 
azi ai un client, iar până la 
următoarul client ar putea 
trece şi luni bune. “De peste 
tot de unde am lucrat am în-
văţat ceva. Pentru o perioa-
dă m-am angajat la un ser-
vice auto şi aici am învăţat 
cum se pregăteşte o maşină: 
cum se lăcuie, cum se mătu-
ie. Pentru mine este un hob-
by. Au fost perioade în viaţă 
când mi-am câştigat existen-
ţa din asta, însă a rămas un 
hobby, ce-i drept, unul des-
tul de bănos. Cel mai mic 
preţ pentru un desen este de 
250 de euro. Pe vremea când 
eram student la Arte, aero-
graful a fost pentru mine 
un obiect străin. Ştiam de 
pensule, culori, cărbun, cre-
te. Primul aerograf pe care 
l-am luat a costat un milion. 
Acum am ajuns să am în co-
lecţie 8 aerografe, iar pentru 
ultimul am dat 250 de euro. 
Din păcate criza se simte şi 
la noi. Românul nu mai dă 
bani pe mofturi. Dacă aş lu-
cra în străinătate, sigur aş 
avea mai mulţi bani şi ar fi 
ca o meserie”, spune timişo-
reanul.

Flăcările reale,  
cele mai căutate

Cum clasa socială a cli-
enţilor este destul de pes-
triţă, la fel se poate spune 
şi despre cerere. Fiecare 

client are o imagine a ceea 
ce-şi doreşte pe maşină, 
însă când ajung la Marius, 
acesta încearcă să-i sfătuias-
că ce le-ar sta cel mai bine 
pe bolid. “Cele mai căutate 

Marius Neaga, timişoreanul care a renunţat la 
picturile de pe mănăstiri pentru cele de pe bolizi

desene sunt flăcările, apoi 
sunt dragonii şi tigrii. Însă 
cea mai tare cerere a fost 
să-i desenez la un tip Icoa-
na Pantocratorul din Sinai. 
Nu era problemă să o fac, 

dar nu a mai insistat. Acum 
dacă ar veni cu maşina m-aş 
apuca imediat de lucrare. 
O altă cerere foarte amu-
zantă a fost când un tip a 
venit la mine cu poza fetei 

sale de 1 an şi m-a pus să 
i-o desenez pe casca de la 
motor. Imediat am termi-
nat-o, dar siuncer nu prea 
mi-a plăcut cum a ieşit. Cea 
mai dragă lucrare a fost 

însă un Peugeot pe care am 
făcut motive acvatice. Apă, 
sirene, peşti, lumini care se 
propagă în aer. O altă lucra-
re care-mi place foarte mult 
e un BMW pe care am de-
senat Moartea cu coasa în 
flăcări pe capotă. Trebuia 
să continuăm cu flăcări şi 
pe laterale, dar a făcut acci-
dent şi lucrările s-au sistat”, 
spune tânărul de 29 de ani. 

inspirat de pe Youtube  
şi Discovery

Mentorul lui Marius în 
ceea ce priveşte aerograful 
e fost Mike LaValle. „Mă 
uitam la Discovery şi ve-
deam ce poate să facă şi 
mă cruceam. Apoi intram 
pe youtube şi căutam tu-
toriale unde vedeam exact 
cum trebuie făcut. După el, 
am învăţat să fac true-fire. 
Mă chinuiam pentru că eu 
trebuia să-mi fac culori-
le, să le combim, curgeau, 
trebuia să fiu foarte atent. 
Anul acesta va fi mai uşor, 
fiindcă pe piaţă au apărut 
în sfârşit culorile cu care lu-
crează el la true-fire”, con-
chide Marius Neaga.

Primul aerograf a fost 
inventat în 1879 de Peeler 
şi utiliza un compresor 
acţionat manual, inventa-
torul brevetându-l “pentru 
pictura în acuarelă şi alte 
scopuri artistice”. Instru-
mentul avea o forma 
brută, fiind compus din 
diverse piese ale anumitor 
obiecte ce se găseau în 
atelierul unui bijutier, cum 
ar fi vechi şurubelniţe şi 
arzătoare. A durat 4 ani 
de dezvoltare până ce a 
fost creat un instrument 
utilizabil. Instrumentul 
avea aspectul unui stilou 
şi funcţiona într-o manieră 
diferită de cel inventat de 
Peeler, fiind în mare parte 
identic cu aerografele 
moderne. Astăzi, aerogra-
ful este un pistol de vopsit 
al cărui jet de vopsea, 
atomizat, devine atât de 
subţire încât un bun artist 
poate picta cu el orice pe 
cele mai dificile suprafeţe. 
Aerograful foloseşte aerul 
sub presiune, iar vopse-
lele pot fi de orice fel, cu 
condiţia să aibă o granula-
ţie extrem de fină. 

„Pentru mine este un 
hobby, ce-i drept, unul 
bănos. Cel mai mic preţ 
pentru un desen este 
de 250 de euro. Din 
păcate criza se simte 
şi la noi. Dacă aş lucra 
în străinătate, sigur aş 
avea mai mulţi bani şi 
ar fi ca o meserie.”

Marius Neaga
aerografician

RS SaRa MotoRS
unicul DiStRibuitoR  
oficial Suzuki din Timişoara!

Autoturisme şi motociclete Suzuki 
la preţuri speciale, valabile şi prin 
Programul Rabla 2010.  

Ne găsiţi pe Calea Lugojului numărul 
96 A, Telefon 0256 201 050 sau pe 
internet pe adresa  www.saramo-
tors.ro

auto euRopa 
Vă aşTeapTă în clubul  
Renault excluSiv!

Reduceri de până la şase ori contravaloarea primei de 
casare sau preţuri începând de la 4.650 de euro, la modelele 
Symbol, Clio şi Fluence şi garanţie 5 ani în limita a 100.000 
de km.
Pentru mai multe informaţii vă aşteptăm pe Calea Şagului 
numărul 142 A Timişoara, la numărul 0356803473 sau pe 
internet la adresa vanzari.renault@autoeuropa.ro

caRSYSteMS 
„ce aveM Mai bun, 
acuM eSte GRatiS!”
Instalarea 
audio 
pentru 
produsele 
din gama 
CarAudio 
este gratuită în toate magazinele. Pentru ca toată lumea să 
aiba acces la cele mai bune servicii.
Pentru detalii vă aşteptăm pe Bulevardul Republicii colţ cu 
strada Jiu sau la numărul de telefon 0256 202 568. Pe inter-
net, www.CarSystems.ro .
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ioSiF ionel Toma. este primarul comunei Giroc, la al iV-lea mandat, primul aderent al ideii de dezvoltare a zonei metropolitane, dar care doreşte 
independenţa şi autonomia comunităţii pe care o conduce.

În zona periurbană,  
Girocul este o mare cheie!

GeorGe SCHinTeie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Ionel Toma, cât 
de greu este să fii primarul 
unei comune periurbane, 
având în vedere disputa 
dintre orgoliu şi complexul 
de inferioritate?

 Este foarte greu să stai în 
coasta unui mare municipiu. 
Întrebarea este binevenită, 
dându-mi prilejul să fac public 
faptul că la anul voi susţine 
doctoratul pe ideea dezvoltării 
periurbane. Din bibliografie 
am dedus că dezvoltarea co-
munităţilor din preajma altor 
mari aşezări are o amprentă 
considerabilă asupra marilor 
oraşe. Sunt adeptul zicalei 
„omul sfinţeşte locul”.

Nu există teama că dez-
voltarea metropolitană a 
Timişoarei ar fi în detrimen-
tul micii comunităţi?

Ar putea fi o astfel de tea-
mă, dacă noi am depune arme-
le. Să nu se înţeleagă, însă, că 
noi luptăm cumva cu sistemul 
managerial al Timişoarei. Ne 
apărăm interesele comunităţii 
în virtutea autonomiei locale. 
Părerea mea este că dezvol-
tarea independentă a unei 
comunităţi din jurul marilor 
oraşe este mult mai benefică. 
Veniturile unei mici comuni-
tăţi sunt suficient de mari dacă 
sunt bine gospodărite. Nu am 
simţit încă gheara aceea rece 
care doreşte să mai ia câte 

ceva, decât în puţine cazuri 
care nu au determinat în to-
talitate schimbarea noastră de 
strategie. 

Care este punctul de vedere 
al primarului comunei 
Giroc, privind viitoarea 
metropolă Timişoara?

Sincer, trebuie să spun că 
atunci când a apărut Hotă-
rârea de guvern privind dez-
voltarea periurbană, de fapt 
Polul de creştere Timişoara, 
am fost primul care a avut o 
discuţie cu ceilalţi primari şi 
i-am îndemnat să ne afiliem, 
considerentul principal fiind 
absorbirea fondurilor europe-
ne. Şi cum, vrei nu vrei, o mare 
parte din viaţă ţi-o desfăşori în 
Timişoara, chiar dacă numai 
tranzitând municipiul, doreşti 
să mergi pe un  drum civilizat, 
să ai o parcare frumoasă, toate 
elementele de infrastructură 
moderne. Un alt motiv a fost 
că noi am creat toate planurile 
de dezvoltare urbanistică în co-
relare cu municipiul Timişoa-
ra. Nu m-am gândit niciodată 
să intrăm într-o astfel de struc-
tură, fără a avea un consiliu 
propriu, pentru că atunci am 
pierde foarte multe din avan-
tajele câştigate. 

Aţi fost mai întâi membru al 
PNL, iar acum sunteţi ales 
primar din partea PSD. De ce?

Am încercat să stau aproa-
pe de mediul politic, pentru că 
la un moment dat ai nevoie de 

un sprijin politic. Este nevoie 
să ai în spate pe cineva, o fami-
lie mare, oameni care ocupă 
funcţii importante la care să 
nu-ţi stea un dosar la praf, cu 
care să te sfătuieşti, chiar. 

Care a fost cel mai puţin pro-
lific mandat?

Cred că cel în care am în-
ceput elaborarea planurilor 
urbanistice. Trebuie să recu-
noaştem toţi primarii din zona 
periurbană că această evoluţie 
foarte rapidă a afacerilor imo-
biliare a contribuit la construc-
ţiile pe care noi le-am făcut, 
şcoli, grădiniţe, infrastructură, 
apă, canal, gaz. În momentul 
de faţă, comuna Giroc osci-
lează între primele trei locuri 
fruntaşe pe ţară la gradul de 
bogăţie. Asta înseamnă că în 
această localitate nu prea lip-
seşte nimic.

La cât se ridică bugetul 
comunei?

Peste cinci milioane de euro!

Presa a afirmat că aţi fi 
protejatul lui Ilie Sârbu; este 
adevărat?

Am un motiv să nu mă 
supăr pe nimeni dacă mă cri-
tică, pentru că acest drept s-a 
câştigat prin sânge. Nu sunt 
protejatul lui Ilie Sârbu. Dacă 
ne referim la domnul minis-
tru Sârbu, ceea ce a primit Co-
muna Giroc, cele 406 hectare 
pentru punerea în posesie a 
revoluţionarilor, nu au fost în 
avantajul cetăţenilor din Giroc. 
Mai târziu, ministrul Teodor 
Meleşcanu, singurul ministru 
care a dorit să ne ajute, ne-a 
pus la dispoziţie 236 de hecta-
re şi pavilioanele unităţii mili-
tare. Ca să fiu sincer, ministrul 
Sârbu a făcut un mare deservi-
ciu administraţiei, hotărârea 
putând fi atacată în instanţă. 

Câţi cetăţeni mai aveţi ne-
puşi în posesie?

Sunt peste 100 de solici-
tanţi. Adevărul este că noi nu 
prea am avut teren, iar supra-
faţa de teren, care ne-a aparţi-
nut nouă, din cele 406 ha, nu 
reprezenta nici zece la sută. 

De ce s-a concentrat totul la 
Giroc, pentru revoluţionari?

N-am înţeles nici eu de ce, 
pentru că în lege nu se speci-
fică unde. Decizia s-a luat la 
Bucureşti, la un nivel mai sus 
decât cel local.

Ce veţi face cu pavilioanele 
fostei unităţi militare?

Un Eurocentru Giroc, cu in-
stitute de învăţământ, unităţi 
sanitare, azil de bâtrâni, locu-
inţe sociale, toate sub adminis-
trarea comunei Giroc.

Aţi fost implicat în afaceri 
imobiliare?

Nu. Au fost multe acuza-
ţii, chiar şi dosare penale, dar 
toate s-au soldat cu NUP (ne-
începerea urmăririi penale). 
Oamenii se simt nedreptăţiţi, 
acţionează, sunt influienţabili. 

Aveţi mai nou un conflict cu 
Colterm, care a refuzat să vă 
mai plătească chirie pentru 
terenul pe care funcţionea-
ză CET?

Există un contract ferm 
care a fost făcut în cunoştinţă 
de cauză. S-a produs o mare 
eroare. Cineva, din greşeală, 
sau voit, a trecut pe lista pro-
prietăţii publice a Timişoarei, 
terenul de la CET, dar care 
este în teritoriul administra-
tiv al Girocului. Prin contract, 
Colterm trebuie să plătească o 
chirie de peste 100.000 de euro 
pe an.  Ne-a cam încurcat acest 
lucru, dar urmăm calea instan-
ţei. Până la urmă, problema nu 
ar fi exclusiv materială. Ei ar fi 
dorit să construiască acolo un 
incinerator de deşeuri, la care 
noi ne-am opus.

Apropos, pentru platforma 
de depozitare a celebrilor 
baloţi aţi eliberat autoriza-
ţie?

Nu. Ei au crezut că mută 
acest teren la ei şi după aceea 
prin hotărâre de consiliu local 
pot face ce vor. Au depozitat 
ilegal, nu a fost nici măcar o 
discuţie liberă în acest sens. 

Cum priviţi de la peluza Gi-
roc spre tribuna Timişoara, 
dezvoltarea oraşului?

Cineva ne-a vizitat şi a spus 
că Timişoara se află lângă Gi-
roc şi nu invers. Eu cred că 
tribuna este aici. Părerea mea 
este că Timişoara nu are unde 
să se dezvolte decât spre sud. 
Dacă aş fi primarul Timişoa-
rei în acest moment, aş purta 
o discuţie cu cei din această 
zonă, păstrând Timişoara isto-
rică, degrevând oraşul de acele 
sensuri unice fără sens, acele 
străzi înguste. Aş putea să fac 
un oraş, nu o Veneţie, dar un 
oraş medieval cu tradiţie. Ceea 
ce strică mult în aceste oraşe 
este circulaţia! Dacă ar exista 
o gândire, nu numai a munici-
piului, ci şi a judeţului, ar tre-
bui construit un oraş modern 
din temelii cu bulevarde de 40-
50 de metri lărgime, în afara 
zonei istorice, iar ce nu se mai 
potriveşte, să se construiască 
din nou pe alte principii.

V-aţi dori să fiţi primarul 
Timişoarei?

Nu, dar nu vă ascund faptul 
că mi s-a propus la fiecare ci-
clu electoral. Eu consider că în 
zona periurbană Girocul este o 
mare cheie!

ioSiF ionel Toma

născut la 18 mai 1953, în 
timişoara

Școala generală Giroc, liceul 
auto timişoara, a lucrat în 
politehnica timişoreană de 
la muncitor până la maistru 
în cercetare.

licenţiat al Facultăţii de drept, 
al Facultăţii de administraţie, 
două masterate, doctor-
and privind cercetarea şi 
dezvoltarea periurbană la 
Facultatea de management 
din cadrul UsaB

primar 1990-1991, om de 
afaceri până în 1997, din nou 
primar, până în prezent, la al 
iV-lea mandat

situaţia civilă: căsătorit, doi 
copii

Hobby: radioamatorism, 
muzica uşoară, iar mai nou 
tir cu arma de vânătoare, 
fără a merge la vânătoare

Gând călăuzitor în viaţă: 
credinţa în dumnezeu

Am un motiv să 
nu mă supăr pe 

nimeni dacă mă 
critică, pentru că 

acest drept s-a câş-
tigat prin sânge. 

Nu sunt protejatul 
lui Ilie Sârbu

Dacă ar exista o 
gândire, nu numai 
a municipiului, ci 
şi a judeţului, ar 
trebui construit un 
oraş modern din 
temelii cu bule-
varde de 40-50 de 
metri lărgime, în 
afara zonei istorice

PUBLICITATE

O soluţie optimă, atât 
pentru hotelieri, cât şi 
pentru turişti a dus la apa-
riţia ofertelor last minute. 
Atunci când agenţiile de 
turism mai au câteva came-
re neocupate dintr-o serie, 
introduc pe piaţă aceste 
pachete turistice; beneficii 
sunt de ambele părţi: cos-
turi reduse până la aproa-
pe de 70% pentru  turişti şi 
avantajul patronilor de ho-
teluri care au toate camere-
le ocupate pe tot parcursul 
perioadei estivale. Reduce-
rea maximă pentru biletele 
puse în vânzare pe ultima 
sută de metri nu este bene-
fică pentru orice clasă de 
turişti. Pentru cei care se 
hotărăsc să plece de pe o 
zi pe alta sau pentru cei cu 

bagajele veşnic pregătite 
pentru vacanţă, această va-
riantă este ideală. În cazul 
famililor, în special cu co-
pii, situaţia este puţin mai 
delicată. Se poate întâmpla 
ca imaginile cu camerele 
prezentate la agenţia de tu-
rism sau cele postate pe in-
ternet să nu corespundă cu 
exactitate cu cele în care 
vă veţi petrece sejurul. Bi-
neînţeles, această posibili-
tate este general valabilă, 
doar că pentru ofertele last 
minute şansele sunt mai 
mari. 

Străinii sunt familiari-
zaţi cu acest tip de pachete 
turistice, de care se bucură 
de ceva timp şi românii. 
Faptul că nu se poate face 
nicio modificare privind 

locul de cazare sau celelal-
te servicii incluse în tarif, 
nu constituie un dezavan-
taj. 

Bulgaria, Turcia  
şi Grecia, cele mai  
căutate destinaţii

Un sejur în Bulgaria 
la Sunny Beach, pentru 4 
nopţi, cu plecare din dată 
fixă, la un hotel de patru 
stele plus, cameră cu vedere 
spre mare, costă 135 euro; 
(în acest preţ se include 
doar cazarea). La alegere, 
există opţiunea transportu-
lui care este de 55 euro de 
persoană şi taxa de staţiune 
de 6 euro pe sejur. Pentru 
suplimentul de all inclusi-
ve se poate plăti 6 euro pe 
zi de adult şi 3 pentru copil. 

Această opţiune la un tarif 
de last minute porneşte de 
la 123 euro şi poate ajunge 
şi până la aproximativ 100 
de euro; (doar cazarea).

În Turcia la Kusadasi sau 
în Grecia în Insula Corfu, la 
un hotel cu aceleaşi condi-

ţii, dar cu transportul cu au-
tocarul inclus, preţul este de 
369 euro pentru 8 zile, iar 
cu last minute poate ajun-
ge până la 299 euro (pentru 
Turcia), iar de la 235 euro 
ajunge până la 178 euro; 
(pentru Grecia)

Dacă doriţi să beneficiaţi 
de o astfel de ofertă, maxi-
mă atenţie la ce taxe sunt 
incluse în pachet. Taxa de 
staţiune există în marea 
majoritate a destinaţilor şi 
porneşte de la 5 euro pentru 
adult şi 2.5 euro pentru co-
pii, şi poate ajunge până la 
7 euro. Asigurarea medicală 
nu este obligatorie, dar este 
recomandată.

Întrucât agenţiile aplică 
principiul “primul venit, 
primul servit”, turiştii care 
vor să prindă o ofertă redusă 
de tip last minute trebuie să 
se grăbească. Acestea garan-
tează costul minim al unui 
sejur într-o perioada dată şi 
poţi să apelezi la ele atunci 
când ai un buget de austeri-
tate.

Sejur cu buget  
de austeritate
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CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Gata cu maşinile năspala-
te în Timişoara! Viceprima-
rul Adrian Orza anunţă că 
toate autovehiculele care nu 
sunt curate riscă să plătească 
amenzi usturătoare! Decizia 
a fost luată după ce un raport 
al Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Timiş a analizat ni-
velul de poluare cu pulbere în 
suspensie (praf) din Timişoara 
şi a constatat că în Calea Şa-
gului şi în Calea Aradului, ni-
velul maxim admis a fost cu 
mult depăşit. Inspectorii de la 
Direcţia Mediului din cadrul 
Primăriei Timişoara s-au dus 
să verifice şi ei aceste afirma-
ţii şi au aflat că din cele 2300 
de maşini care ies şi intră din 
şi în oraş într-o singură oră, 
un sfert sunt nespălate şi im-
plicit poluează aerul. De săp-
tămâna viitoare însă, aceste 
maşini vor fi oprite în trafic, 
iar şoferii care nu-şi vor îngri-
ji maşinile vor avea de suferit. 
Inspectorii de la mediu vor 
aplica amenzi usturătoare.  
„În doar o oră, între 13.30 
şi 14.30, pe Calea Aradului 
au intrat în Timişoara 1.308 
maşini şi au ieşit 906. Dintre 
acestea, 472 de autovehicule 

prezentau o stare precară de 
curăţenie. Erau murdare. De 
săptămâna viitoare, însă, in-
spectorii de la Mediu şi poliţiş-
tii de la rutieră cu care am şi 
vorbit deja, vor opri în trafic, 
toate aceste maşini murdare 
şi le vor da amenzi. Acţiunea 
va fi în special la intrările din 
oraş, dar nici şoferii din cen-
trul oraşului care au maşinile 
murdare nu vor scăpa. ”, spu-
ne viceprimarul Adrian Orza. 
Amenzile ce vor fi primite de 
timişorenii care nu-şi spală 
maşinile sunt cuprinscon-
form HCL 317 între 1.000 –  
1.500 de lei pentru persoane 

fizice şi 1.500 – 2.500 de lei 
pentru persoane juridice.  

amenzi şi la şantierele 
care uită molozul

Pentru că o parte a pra-
fului ce poluează Timişoara 
provine şi de la şantierele 
din oraş unde nu există o 
ordine clară a deşeurilor şi 
a molozului, edilul a spus 
că Primăria va lua măsuri şi 
aici. “Vom acţiona şi la aces-
te şantiere, pentru că şi ele 
contribuie la praful pe care 
îl respirăm. Trebuie să ne 
obişnuim să dăm amenzi şi 
pentru aşa ceva, la fel cum 

a trebuit să ne obişnuim să 
dăm şi în cazul celor care 
aruncă ţigări pe jos”.

Poliţiştii îi vor  
sprijini pe inspectori

Poliţia Rutieră nu a ajuns 
niciun act oficial cu privire la 
acţiunea primăriei, însă repre-
zentanţii instituţiei susţin că îi 
vor ajuta pe inspectorii de la 
Primărie să-i prindă pe cei care 
poluează aerul. “Discuţii cu pri-
vire la acest subiect au existat, 
însă deocamdată nu am primit 
nimic oficial din partea primă-
riei. Noi îi vom sprijini cu toate 
efectivele noastre”, ne-a decla-
rat purtătorul de cuvânt al IPJ 
Timiş, Marinela Apostolache.  
Cea mai poluată arteră din Ti-
mişoara este Calea Şagului.

La începutul lunii august, 
Agenţia pentru Protecţia Me-
diului Timiş a analizat nivelul 
de poluare cu noxe din Timi-
şoara şi a constatat că în Calea 
Şagului au fost cele mai multe 
depăşiri ale indicatorilor. Calea 
Aradului este o altă arteră in-
tens poluată. „De la începutul 
anului, la indicatorul pulberi în 
suspensie PM10 s-au înregistrat 
45 depăşiri ale valorii limite 
zilnice la Staţia de trafic TM-1 
Calea Şagului şi 25 la Staţia de 
trafic TM-5 Calea Aradului”, se 
arată în raportul APM Timiş.

comuniTaTecomuniTaTe

PUBLICITATE

Criza nu-i face pe timişoreni 
să renunţe la fumat!
CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Când vine vorba să se lase 
de fumat, timişenii nu se gân-
desc câţi bani ar economisi 
dacă ar pune de-o parte cei 10 
lei “arşi” zilnic, cât plătesc pen-
tru fiecare pachet de ţigarete. 
Timişorencele nu se gândesc 
nici la sănătatea copiilor pe ca-
re-i poartă în pântece, ci se lasă 
de fumat doar în momentul 
în care îşi dau seama că sănă-
tatea lor este în mare pericol. 
Cel puţin asta este concluzia la 
care au ajuns medicii pneumo-
logi de la Spitalul Judeţean din 
Timişoara. La Centrul de Con-
siliere pentru renunţat la fu-
mat de la Spitalul Judeţean din 
Timişoara au venit, de la înce-
putul acestui an, peste 1000 de 
pacienţi care au dorit să se lase 
de fumat şi mai bine de jumă-
tate dintre aceştia au fost con-
vinşi că fumatul nu face altce-
va decât să ucidă. “Psihologia 
unui fumător este ciudată. De 
obicei cei care vor să renunţe 
la acest viciu o fac în ianua-
rie, imediat după sărbători, în 
martie, octombrie şi în noiem-
brie. Normal ar fi să o facă în 
perioada verii, a concediilor, 
când ar trebui să ne gândim ce 
schimbăm la noi. Şi la nivelul 
banilor e greu... E de crezut 
că tot scumpindu-se ţigările, 
oamenii se vor lăsa de fumat. 
Nu vor face altceva decât să-şi 
cumpere ţigări din piaţă şi ast-
fel se va mări contrabanda. Din 
statistici nu putem spune care 
este vârsta la care se lasă timi-
şeanul de fumat, însă pot să vă 
spun care este vârsta celor care 

se apucă. Cei care au astăzi 60 
de ani au fumat prima lor ţiga-
ră la 12 ani, iar cei ce au 30 de 
ani s-au apucat de fumat pe la 

14-15 ani, în anii de liceu, dato-
rită anturajului. În ziua de as-
tăzi, vârsta la care timişenii se 
apucă de acest viciu este de 14 

ani”, spune Simona Măceşanu, 
medic specialist pneumolog în 
cadrul Centrului de Consiliere 
pentru Renunţat la Fumat din 
cadrul Judeţeanului. 

Tratament doar  
pe banii pacienţilor

Din luna aprilie numărul 
celor care apelează la centrul 
de la Judeţean a scăzut drastic. 
Asta şi pentru că Guvernul a 
oprit finanţarea programului 
Stop Fumat, iar cei care vor să 
renunţe la ţigări se sperie de 
costul mare al tratamentului. 
De fapt însă, fumătorii nu vor 
să renunţe la acest viciu. “Dacă 
stăm să analizăm acum, după 
ce nu se mai finanţează acest 

program, ne dăm seama că, 
deşi cheltuie între 250 şi 400 
lei pe lună pentru a-şi cumpăra 
ţigări, pacienţii nu conştienti-
zează că din aceşti bani pot să-
şi cumpere medicaţia pentru 
renunţare la fumat care costă 
între 200 şi 300 lei, pentru o 
perioadă scurtă de 2-3 luni, 
apoi chiar pot economisi bani, 
după ce devin nefumători”. De 
multe ori, fumătorii vârstnici 
nu vor să audă calculul costu-
lui medicamentaţiei per total 
tratament anti fumat ca să 
înţeleagă importanţa banilor 
cheltuiţi. De exemplu, un fu-
mător care a fumat 20 de ţigări 
pe zi, timp de 20 de ani a chel-
tuit pe perioada cât a avut acest 

viciu în medie 72.000 lei, adică 
720 de milioane de lei vechi” 
mai, spune Simona Măceşanu, 
medic specialist pneumolog.  
Fumătorii trebuie să ştie că cel 
mai bine ar trebui să renunţe 
la acest viciu brusc. Fumătorii 
nu trebuie să se mulţumească 
să reducă din numărul ţigări-
lor fumate, pentru că doar re-
nunţarea definitivă la ţigări va 
face organismul să fie din nou 
sănătos. În cazul în care nu re-
uşiţi singuri, sunaţi la 0800 878 
673 sau mergeţi la Centrul de 
Consiliere pentru Renunţat la 
Fumat de la Spitalul Judeţean 
din Timişoara unde veţi primi 
consiliere şi, de la caz la caz, 
chiar tratament.

Banii cheltuiţi în domeniul social, nu ajung la cei care au nevoie de ei
CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

23% din populaţia Româ-
niei trăia în sărăcie relativă, 
conform statisticilor anului 
2008, iar România rămânea 
una din ţările cu cea mai ridi-
cată rată a sărăciei din Euro-
pa. România cheltuie destul 
de puţin cu protecţia socială, 
fiind, alături de Estonia şi Le-

tonia, statele membre care 
alocă doar 12,8%, din PIB aces-
tui domeniu, spre deosebire 
de marea majoritate a sta-
telor UE care alocă cel puţin 
25% din PIB. Deşi în România 
sunt zeci de mii de persoane 
vulnerabile care au nevoie de 
servicii sociale care să îi ajute 
să se integreze în societate, 
statul român alocă doar 0.26% 
din PIB pentru servicii sociale. 

Fundaţia pentru Dezvolta-
rea Societăţii Civile (FDSC) în 
parteneriat cu Camera Depu-
taţilor şi Asociaţia Pentru Voi 
a organizat o consultare pu-
blică privind propunerea de 
reformă a sistemului naţional 
de servicii sociale, construită 
pe baza parteneriatului din-
tre sectorul public şi cel pri-
vat. Scopul întrevederii a fost 
obţinerea unui act normativ 

cât mai fiabil, care să se plie-
ze pe nevoile societăţii şi ale 
individului. „Pentru a asigu-
ra servicii sociale de calitate, 
adaptate nevoilor individuale 
şi eficiente, este nevoie de o 
legislaţie a contractării ser-
viciilor sociale de către stat 
către furnizorii privaţi acredi-
taţi. Este ceea ce încercăm să 
facem: o coaliţie de ONGuri în 
parteneriat cu Camera Depu-

taţilor.”, a declarat Laila Onu, 
director executiv al Fundaţiei 
„Pentru Voi”.

Preşedintele Camerei De-
putaţilor, Roberta Anasta-
se s-a arătat mulţumită de 
această întâlnire şi le-a pro-
mis celor prezenţi că va face 
tot posibilul pentru a pro-
mova un astfel de proiect 
legislativ. Mai mult, aceasta 
a şi recunoscut că  o mare 

parte din banii cheltuiţi în 
domeniul social nu ajung la 
cei care au nevoie de ei. „Am 
lucrat mult la acest proiect, 
am lucrat şi împreună cu 
ministerul muncii, vedem şi 
o deschidere foarte mare şi 
din partea societăţii civile şi 
sunt convinsă că vom avea 
acest proiect într-un timp 
foarte scurt“, a declarat Ro-
berta Anastase.

Maşinile pline de praf vor fi oprite în trafic începând cu săptămâna viitoare. Proprietarii lor vor primi amenzi

Timişoara va avea  
panouri cu purceluşi 
care fac mizerii pe stradă

O idee năstruşnică care 
să-i facă pe timişoreni să 
înţeleagă că mucurile de 
ţigară, gunoaiele, cojile de 
seminţe sau cele de bana-
nă se aruncă la coş şi nu 
pe jos, i-a venit vicepri-
marului Adrian Orza. Im-
presionat de o campanie 
de responsabilizare soci-
ală derulată în Franţa, la 
Paris, Orza s-a gândit să 
o implementeze şi în Ti-
mişoara. În săptămânile 
următoare, oraşul va fi 
împânzit cu zeci de ban-
nere şi fluturaşi prin care 
cei care nu respectă oraşul 
vor fi reprezentaţi ca  niş-
te porcuşori. 

„Am rezolvat problema 
cu firma care deţine mai 
multe panouri de publici-
tate şi ne-au promis că ne 
vor da gratuit spaţiu unde 
să punem aceste panouri 
care vor fi gata în săptă-
mânile următoare. Alături 
de caricaturi punem şi 
mesajul «Nu aruncaţi gu-
noiul pe stradă» precum şi 
cuantumul amenzii pen-
tru astfel de manifestări“, 
a dezvăluit Adrian Orza. 
Caricaturile sunt realiza-
te de artistul Radu Cleţiu, 
şi prezintă un purceluş 
care a mâncat seminţe şi 
a aruncat cojile pe jos, un 
purceluş la volanul unei 
maşini care a parcat maşi-
na pe trotur, altul pe spa-
ţiul verde, precum şi un 
purceluş care a scrijelit şi 
distrus o bancă dintr-un 
parc al Timişoarei. 

cetăţeni europeni  
sau animale?

De partea cealaltă, cari-
caturistul Radu Cleţiu, spu-
ne că nu vrea să jignească 
pe nimeni şi că această 
campanie îi vizează doar 
pe cei care sunt lipsiţi de 
bun simţ şi respectă Timi-
şoara: „Faptul că te-ai năs-
cut sau nu în Timişoara 
nu contează în viziunea 
acestei campanii. Primează 
devenirea ta, schimbarea 

atitudinii, dacă am avea 
cumva o pereche de oche-
lari miraculoşi am putea 
vedea cum cetăţenii ora-
şului sunt într-o continu-
uă transformare, unii spre 
fiinţe responsabile, cetă-
ţeni europeni, alţii înspre 
animalizare, din aceea care 
poate cuprinde pe oricine, 
dacă ne lăsăm influenţaţi 
de spiritul de turmă.”

următoarea ţintă:  
purceluşul de la bloc

Ideea a prins foarte bine 
în rândul administratorilor 
de bloc. Aflând de campa-
nile, aceştia s-au dus la Pri-
mărie şi au spus că doresc 
autocolante cu caricaturile 
lui Radu Cleţiu care să fie 
puse la avizierul blocului, 
dar şi pe geamurile vecini-
lor care nu doresc să păs-
treze curăţenia făcută de 
femeia de serviciu. Adri-
an Orza a promis că dacă 
această campania va prinde 
în rândul cetăţenilor îl va 
ruga pe Radu Cleţiu să mai 
deseneze şi alte ipostaze ale 
nesimţirii din oraşul de pe 
Bega. (Caius Seracin)

Pericolele fumatului

La nivel mondial, fumatul 
reprezintă principala cauză 
de deces prin cancer, fiind 
responsabil pentru 1,2 
milioane de decese anual. 
De asemenea, reprezintă 
cauza directă a aproximativ 
90% din totalul cazurilor de 
cancer pulmonar. Princi-
pala boală pulmonară non-
canceroasă determinată de 
fumat este boala pulmo-
nară cronică obstructivă 

(BPCO), care reuneşte 
bronşita cronică şi emfizem 
pulmonar. Fumatul scade 
şi fertilitatea. Comparativ 
cu nefumătoarele, pentru 
femeile care fumează este 
necesară o perioadă mai 
lungă de timp pentru a ră-
mâne însărcinate. Bărbaţii 
care fumează au un număr 
mai mic de spermatozoizi 
şi aceştia prezintă forme şi 
mişcări anormale.

Timişoreni, spălaţi-vă maşinile! 
Dacă nu, riscaţi amendă!

tomi:
„Ţara arde şi baba se 
piaptănă. Orza, ai cumva 
acţiuni la vreo spălătorie 
auto? Trec zilnic podul 
din C. Şagului şi cred că ar 
trebui să-mi spele primăria 
maşina gratis, de două ori 
pe săptămână, pentru că 
maşina mea se murdăreşte 
de la poluarea făcută de 
şantierul de pe pod.”

anonim :
„Lasă că vin şi alegeri-
le... Nu înţeleg cine îi tot 
votează pe ăştia? Oricum, 
dacă te amendează îi dai 

în judecată şi le ceri daune 
morale” 

nicoleta ivan:
“Doresc să-i pun o între-
bare domnului viceprimar 
Orza: de ce, în oraşele 
civilizate, maşinile nu tre-
buie spălate aşa des? Oare 
nu pentru că primarii şi 
viceprimarii îşi fac treaba 
şi curăţă şoselele? Când 
domnul primar şi vicepri-
mar îşi vor face treaba, 
vom avea şi noi maşini 
curate!!! Noi abia trăim de 
azi pe mâine, şi domniile 
lor ne mai obligă şi la alte 

cheltuieli, ca dânşii să 
poată huzurii!!!”

cristina bribete:
„Nu sunteţi în state să 
întreţineţi nişte drumuri! 
Podul din Calea Şagului e în 
paragină de 2 ani. E un praf 
de mama dracului în Şagu-
lui şi voi vreţi să amendaţi 
lumea....”

anonim:
„ Aş fi curios, în ce se mă-
soară gradul de murdărie al 
unei maşini? Grosimea stra-
tului de noroi? Suprafaţa? 
Strălucirea caroseriei? Cine 

şi pe baza căror parametri 
decide cât e de murdară 
maşina, geniilor care ne 
conduceţi oraşu? 
Dacă eu îmi spăl maşina şi 
merg 3 zile doar prin oraş, 
maşina e murdară la loc. 
Cine mă despăgubeşte 
pentru noroiul Timişoarei 
care se pune pe maşina 
mea? 
Probabil că Orza are ceva 
rude sau prieteni pro-
prietari de spălătorii şi 
le-au cam scăzut încasările 
odată cu criza, că de, 10-20 
lei pe săptămână stau bine 
şi în buzunar.“

Un fumător care a 
fumat 20 de ţigări pe 
zi, timp de 20 de ani a 
cheltuit pe perioada 
cât a avut acest viciu 
în medie 72.000 lei, 
adică 720 de milioane 
de lei vechi.

Simona măceşanu
medic specialist pneumolog

Cetăţenii oraşului sunt 
într-o continuuă trans-
formare, unii spre 
fiinţe responsabile, 
cetăţeni europeni, alţii 
înspre animalizare, 
din aceea care poate 
cuprinde pe oricine.

radu Cleţiu
caricaturist

Inspectorii de la Mediu 
şi poliţiştii de la rutieră 
vor opri în trafic, toate 
aceste maşini murdare 
şi le vor da amenzi. Ac-
ţiunea va fi în special 
la intrările din oraş, dar 
nici şoferii din centru, 
care au maşinile mur-
dare nu vor scăpa.

adrian orza
viceprimar

intenţia viceprimarului orza de a-i pune pe inspectorii primăriei să-i amendeze pe proprietarii maşinilor murdare a stărnit 
un val de proteste din partea timisoarenilor. iată câteva dintre opiniile exprimate pe site-ul www.oPiniaTimiŞoarei.ro:
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Summer 
in the City

Viorel Screciu

exPOzIŢII

PArTy
Joi, 12 august

FRAteLLi: ConCeRt MihAi MăRgineAnu
SCottiSh Pub: gRAnd Live ConCeRt
vAn gRAPh K’Fe: bAbALoniA SoundCLASh
dubLin exPReSS Pub: dubLin houSe bAnd
ARt CLub: SPeCiAL PARty

Vineri, 13 august
heAven Studio: dJ vAniA
dAoS: ConCeRt the: egoCentRiCS
no nAMe: ed dAvenPoRt
d’ARC: ALPhA bite

Sâmbătă, 14 auguSt
dAoS: good vibRAtionS 4
ReStAuRAnt FLoRA: duo CoLoMPAR
RiveR deCK: SteReo SuRFing PARty
CeLSo CLub: SAtuRdAy night FeveR
700 CoFFee & Lounge: MuSiC CoLouRS
bunKeR: RetRo PARty Cu dJ ePoCS

duminică, 15 auguSt
vAn gRAPh K’Fe: bAbiLoniA 
CLub d’ARC: hitS PARty
ARt CLub 700: AMbient PARty
SetuP: WARM uP

timiş
Shrek pentru totdeauna (joi-vi-
neri: 16; 18; 20)

stuDio
Ce-o fi o fi... (miercuri-joi: 16; 18; 20) 

Cinema City
ultimul războinic al aerului 3d 
(vineri, luni-joi: 14,15; 16,20; 18; 20,10; 
22,20; sâmbătă-duminică: 12,10; 14,15; 
16,20; 18; 20,10; 22,20)
Salt (vineri, luni-joi: 14,10; 16,25; 
18,30; 20,40; 22,45; sâmbătă-duminică: 
12; 14,10; 16,25; 18,30; 20,40; 22,45)
inception (vineri, luni-joi: 14; 16,50; 
19,40; 22,30; sâmbătă-duminică: 11,10; 
14; 16,50; 19,40; 22,30)
ucenicul Vrăjitor (vineri, luni-joi: 
13,10; 15,20; 17,30; 19,55; 22,10; sâm-
bătă-duminică: 11; 13,10; 15,20; 17,30; 
19,55; 22,10)
întâlnire explozivă (vineri-joi: 
14,50; 17,05; 19,20; 21,35)
adu-l urgent pe scenă! (vineri-joi: 
17,15; 19,30; 21,45)
Shrek pentru totdeauna 3d subti-
trat (vineri-joi: 13,45; 16)
Predators (vineri-joi: 21,20)
Saga amurg: eclipsa (vineri-joi: 
18,45)
Toy Story 3 dublat (luni-joi: 13; 
15,10)
Ce-o fi o fi... (miercuri-joi: ) 

cInemA

Salt

horosCop

patrupeD

berbeC
te copleşesc 
nostalgiile, te retragi 
în trecut, în vremuri 
când erai mai fericit, 
când iubeai şi erai 
iubit... adeseori compari ceea ce trăieşti 
acum cu emoţiile de odinioară şi îţi 
dai seama că era mai bine cândva. nu 
trebuie să te cramponezi de amintiri 
şi resentimente, nu poţi întoarce 
timpul, dar poţi extrage ceva util din 
exprienţele de demult, care îţi poate fi 
de folos şi în aceste vremuri. 

taur
nu eşti tu genul 
agresiv, dar în 
belele te poţi băga 
când ţi-e lumea 
mai dragă. uiţi 

de prudenţă, uiţi de reguli de bun 
simţ şi faci totul după cum îţi vine, dar 
reputaţia, imaginea de om responsabil 
şi corect, rezultatele unor proiecte 
începute pot avea de suferit. evită 
situaţiile în care eşti nevoit să apelezi 
la tertipuri incorecte, pentru că unde 
există greşeală, există şi sancţiuni. 

gemeni
Resimţi un blocaj 
financiar frustrant, 
care nu te lasă să 
plăteşti facturile şi 
nici să cumperi ceva ce ţi-ar fi de folos 
în acest moment. Afacerile stagnează, 
contul s-a cam golit, salariul nu vine, 
deci cum să nu ai impresia că banii 
sunt cel mai mare chin al săptămânii? 
Încearcă să îţi organizezi resursele mai 
bine, ca să vezi pe ce te poţi baza de 
acum înainte şi unde trebuie să mai 
strângi cureaua. 

raC
Munceşti cu sârg, 
implicat într-o 
acţiune în care ţi-ai 
pus mari speranţe. 
de fapt, ritmul în 
care evoluează 

totul şi rezultatele sunt motivaţia 
perfectă pentru a continua. ori duce la 
rezultate financiare promiţătoare, ori 
la acel sentiment al muncii împlinite. 
nu lucrezi de unul singur, ca atare 
caută să ai alături persoane care să te 
completeze, nu să te critice sau să te 
încurce la tot pasul.

leu
Ai tot amânat o de-
cizie pentru că nu te 
simţeai încă pregătit. 
nu mai poţi întârzia 
startul, acum e momentul, căci ai 
acumulat şi experienţa, şi cunoştinţele 
potrivite. nu ajungi rapid la rezultatele 
scontate, trebuie să porneşti la drum 
conştient că va necesita un consum 
imens de timp şi energie. e momentul 
unui nou început, iar decizia pe care 
o iei acum va avea efecte pe termen 
îndelungat.

Fecioară
Ai toate motivele 
să fii mândru de 
tine, pentru că tot 
ce construieşti prin 
eforturi proprii este 
apreciat de ceilalţi. 

Clienţii vor fi mulţumiţi de produsul 
muncii tale, şefii te vor lăuda, iar un 
succes îl motivează pe altul. Ai spor în 
tot ce faci, dar dai randament mai ales 
în activităţi productive, unde lucrezi cu 
unelte, cu materii prime şi cifre exacte, 
pentru că ajungi la rezultate palpabile.
balanţă

eşti copleşit de 
emoţii, mai sensibil 
şi mai impresionat 
ca niciodată, 
pentru că ai parte 
de evenimente cu 
o încărcătură profundă. ori e tracul 
dinaintea unui moment deosebit şi nu 
mai ştii cum să-ţi controlezi emoţiile, 
ori ai parte de o reuşităcare te face să 
plângi de fericire. Îi vei molipsi şi pe 
alţii cu bucuria, pentru că aduni în jurul 
tău persoane care se bucură sincer 
pentru tine.

sCorpion
unde-i lege nu-i 
tocmeală, ca atare 
dacă eşti tentat să 
încalci o regulă, vei 
fi imediat sancţionat. 

există cineva care stă cu ochii pe tine 
şi abia aşteaptă să te prindă pentru 
a-ţi ţine o predică despre adevăr şi 
responsabilitate. eşti una din zodiile 
care se pricepe de minune să ascundă 
adevărul, dar dacă ai făcut o greşeală şi 
ai cauzat cuiva o nedreptate, aşteaptă-
te să şi plăteşti pentru asta.

Săgetător
Ajungi la rezultatele 
unei acţiuni de 
durată, dar nu eşti 
de acord cu părerile 
celor din jur. unii 
spun că e o reuşită, alţii spun că e o 
dezamăgire, şi aceste controverse te 
irită. nu te aştepta ca, dintr-un foc, să 
mulţumeşti pe toţi, pentru că întot-
deauna se vor găsi cârcotaşi puşi pe 
critici. dacă tu eşti mulţumit cu roadele 
culese, profită de această senzaţie 
plăcută.

CapriCorn
dacă ai ocazia de 
a pleca la drum, 
nu vei fi atras 
de distanţe prea 
îndepărtate pentru 

că nu ai prea mult timp la dispoziţie. 
dacă unele chestiuni de serviciu pot 
fi rezolvate prin telefon, ai fi mult mai 
câştigat pentru că ai senzaţia că pierzi 
o grămadă de timp numai din cauza 
deplasărilor. traficul poate fi una din 
sursele majore de stres ale săptămânii, 
deci evită să călătoreşti dacă se poate. 

VărSător
Primeşti o veste 
excelentă care îţi 
confirmă încă o 
dată că eşti una din 
persoanele de valo-
are din mediul în care te afli. Ai şansa de 
a te evidenţia prin idei strălucite, prin 
rezultate palpabile de excepţie. orice 
tranzacţie bazată pe o sumă  mare de 
bani poate ieşi de minune, deci ţinteşte 
spre contracte importante, spre investiţii 
masive sau spre obiecte scumpe. este 
una din cele mai bune săptămâni.

peşti
nu trebuie să ai 
pretenţii absurde 
faţă de persoana 
iubită pentru că 
dovezile de iubire 

pot veni şi sub altă formă. Partenerul 
potrivit nu vine neapărat călare pe un 
cal alb, poate fi şi o persoană comună. 
dacă doreşti o poveste de dragoste 
frumoasă, nu-ţi face iluzii şi nu te lăsa 
păcălit de fantezii hollywoodiene. te 
poţi îndrăgosti şi în cel mai banal mod, 
în tramvai sau la piaţă...

Cui îi e frică de Labradoodle?

4p
ed

radu Cleţiu 

Vă voi povesti o mică 
istorioară. O feţiţă avea un 
căţel Chiuaua şi o hamste-
riţă. Într-o zi s-a apucat să 
deseneze cu mare râvnă, 
privind drept model, când 
spre căţel, când spre ham-
steriţa Cleopatra.

mama, oservându-i 
râvna, o întrebă ce vrea să 
deseneze. animalul meu 
preferat mamă, răspunse 
fetiţa... un căţel hamster. 
dar nimeni nu a văzut vre-
odată cum arată un aşa 
animal, interveni mama 
spre a-i corecta imagina-
ţia. Feţiţa răspunse însă 
sigură pe ea... vor şti după 
ce voi termina eu desenul.

adevărul este că nici un 
arbitru de câini şi nici un 
crescător nu a văzut cum 
arată câinele standard al 
rasei, ci doar şi-l imaginea-
ză cu mai multă sau mai 
puţină fantezie şi încăpăţâ-
nare, aşa că nu e de mirare 
că apar încă tentative de a 
creea rase noi.

Cu toate că încă nu a 
fost luată în serios ca şi 
rasă, încrucişarea dintre 
labrador şi poodle, tinde 
să intereseze cercuri tot 
mai importante de oa-
meni.

am avut şi eu cereri de 
a vinde exemplare etalon 
din căţeii produşi în ca-
nisă, unei persoane care 
creează goldenidoodle, 
adică încrucişări între gol-
den retrivier şi poodle. am 
refuzat, cu toate că, oferta 
financiară era cu mult pes-
te aşteptări. Încă nu pot 
concepe să opreşti selec-
ţia unor exemplare etalon 
a unei rase bine aşezate în 
standarde pentru a creea 
metişi. Cei care promo-
vează această viziune au 
argumente cât de cât pla-
uzibile. Crearea unor câini 
de companie pentru per-
soane cu alergii... poodelul 
nu-şi pierde părul sezonier 
ca majoritatea raselor.

e curios că se pare că s-a 
reuşit să preia ceea ce este 
bun atât de la o rasă cât şi 
de la cealaltă. de obicei, se 
întâmpă pe dos... chiar şi la 
oameni. aştepţi ca copilul 
unui cuplu să fie frumos ca 
mama şi deştept ca tata şi 
iese exact pe dos. sănătos 
să fie...

Vom vedea ce ne re-
zervă viitorul, tot e bine 
că, încă nu se recurge la 
genetică şi se merge pe 
metoda clasică a încruci-
şărilor.

infocentrul Turistic: exoziţia de 
grup „Timişoara” cu lucrări ale unor 
renumiţi artişti plastici reprezentând 
ipostaze ale oraşului, deschisă până 
la 2 septembrie.

Galeria Calina: expoziţia „Philoso-
phy in budoar” de Benedek Levente, 
deschisă până la 19 septembrie.

Galeria uniunii artiştilor Plastici Ti-
mişoara: expoziţie de artă maghiară 
cu lucrări de grafică şi porţelan, 
deschisă până la 26 august. 

iulius mall, etajul i: expoziţia „Art 
Is Lifestyle/ Arta este lifestyle” pre-
zentată de Galeria Jecza cu lucrări 
de Horia Damian, Peter Jecza, Ioan 
Augustin Pop, Cristian Sida, Gheor-
ghe Fikl, Cosmin Moldovan ş.a.

librăria Cărtureşti mercy: expoziţia 
de fotografie „Poveste din Mara-
mureş” a artistului fotograf Mihai 
Grigorescu, deschisă până la 31 
august.

bega Shopping Center, etaj iii: 
expoziţie de design a studenţilor 
Facultăţii Tibiscus, deschisă până la 
5 septembrie.

12.08
În 2009, Fabio Cannava-
ro depăşeşte recordul 
lui Paolo Maldini privind 
selecţiile în Squadra 
Azzurra, cu ocazia celei 
de a 127-a apariţii, în 
meciul contra Elveţiei. 
Cannavaro a debutat 
la naţională în ianuarie 
1997, când a intrat ca 
rezervă în locul lui Ales-
sandro Costacurta.

13.08
În 1999, Steffi Graf îşi 
anunţă la New York 
decizia de a se retrage 
din tenis, la vârsta de 30 
ani. De-a lungul carierei, 
Graf a cucerit 107 de 
titluri (22 în turnee de 
Grand Slam), ocupând 
locul întâi în topul WTA 
timp de 377 săptămâni.

14.08
În 1988, Enzo Ferrari, 
fondatorul şi proprie-

tar al faimoasei in-
dustrii de automobile, 
moare la vârsta de 90 
ani.

15.08
în 1996, UEFA decide 
mărirea numărului 
de cluburi (de la 16 la 
24) din faza grupelor 
Champions League, 
începând cu ediţia 
1997/98. La prima 
ediţie, în 1992, Liga 
Campionilor a numărat 
doar opt cluburi.

16.08
În 1936, la Berlin se 
încheie a 11-a ediţie a 
Jocurilor Olimpice, sub 
ochii dictatorului ger-
man Adolf Hitler. A fost 
ediţia la care baschetul 
şi handbalul au fost 
introduse în premieră. 
Eroul competiţiei a fost 
atletul american Jesse 
Owens, câştigător a 

patru medalii de aur.

17.08
În 2008, în vârstă de 23 
ani, înotătorul ameri-
can, Michael Phelps, cu-
cereşte opt medalii de 
aur la Olimpiada de la 
Beijing, depăşind recor-
dul pe care îl stabilise 
conaţionalul său, Mark 
Spitz, în 1972, la Olimpi-
ada de la Munchen.

18.08
În 1992, Larry Bird, unul 
dintre cei mai mari 
baschetbalişti din istoria 
NBA, îşi anunţă retrage-
rea după 13 ani petrecuţi 
la Boston Celtics, cu care 
a câştigat trei titluri. 
De-a lungul carierei, a 
primit în trei rânduri tro-
feul MVP, iar ca membru 
al legendarei “Dream 
Team” a obţinut aurul 
olimpic, la ediţia de la 
Barcelona.
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Ca ofiţer operativ al CIA, Evelyn 
Salt (Angelina Jolie) a depus un 
jurământ că-şi va face datoria şi-şi 
va sluji ţara. Loialitatea ei va fi 
pusă la grea încercare atunci când 
un dezertor rus, fugit la americani, 
o acuză că ar fi spion rus. Salt fuge, 
încercând să scape de urmăritori. 
Eforturile lui Salt de a-şi dovedi 
nevinovăţia nu fac decât să atragă 
şi mai multe suspiciuni privind 
motivaţia ei. 

Nu am să fac referire la cele-
brul cântec interpretat de nu 
mai puţin celebrul Joe Cocker 
şi nici la această vară toridă, 
care în zonele urbane, este 
greu de suportat. Mă gândesc 
la “norocul” care a dat peste 
Poli la tragerea la sorţi pentru   
play-offul Europa League. Ho-
tărât lucru, Manchester City 
nu e o echipă de ici de colo. 
Se spune că ar fi cea mai bo-
gată grupare din lume. Poate 
că e chiar aşa. Marea majo-
ritate a „analiştilor” a cântat 
deja prohodul lui Poli. Marian 
Iancu s-a arătat în schimb 
foarte optimist şi a anunţat 
că englezii vor fi eliminaţi. Eu 
sunt mai moderat. Între cele 
două tabere stau pe undeva 
pe la mijloc. Şi ce ar fi dacă…
Cei care au ceva de pierdut 
din toată tărăşenia asta 
fotbalistică sunt cei de la 
Manchester. Poli are numai 
de câştigat, inclusiv financiar. 
Primul meci acasă, probabil 
cu casa închisă, şi cu bani din 
drepturile TV. O partidă în 
care morcovul este la ei, nu 
la noi.
Ultimul meci de campionat 
al alb-violeţilor m-a uns la 
suflet. Poliştii le-au mai tăiat 
din cioc ceferiştilor din Cluj. 
Din nou a trebuit să luăm gol 
ca să jucăm fotbal. Dar e bine 
că s-a terminat cu bine. După 
meci cinci huligani au dat cu 
pietre în autocarul clujenilor. 
Gestul unor prostovani teribi-
lişti. Sper să o ia pe cocoaşă 
aşa cum merită. M-a şocat 
însă declaraţia lui Mureşan 
după producerea incidentului. 
Cică, după această întâm-
plare, din punct de vedere 
comportamental, Timişoara 
nu mai este în Transilvania. 
Alo! Domnule doctor aveam 
pretenţii de la dvs. Oraşul 
liber regesc Timişoara, încă 
de pe vremea lui Iosif al II-lea, 
nu a făcut parte niciodată din 
Transilvania.
Aici este vorba de provincia 
istorică Banat, dar visurile 
dumneavoastră hegemonice 
eludează acest adevăr. Ca 
să nu mai încurcaţi marfa 
cu ambalajul sunt dispus să 
va predau, gratuit, câteva 
lecţii despre istoria acestei 
provincii.

www.Clearpassion.ro

ioan GoGoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Ani la rândul motivul de 

laudă al fotbalului româ-
nesc la nivel de club a fost 
cucerirea Cupei Campioni-
lor din 1986. Acum, prin-
cipala performanţă scoasă 
în faţă este acel sfert de 
finală românasc din Cupa 
UEFA, din ediţia 2005/06, 
datorită căruia Liga întâi 
încă mai aliniază multe 
echipe la startul cupelor 
europene, beneficiind şi 
de un loc direct în grupele 
Ligii Campionilor. În rest, 
lupta surdă de pe plan in-
tern, a fost completată, în 
general, cu dezamăgiri în 
competiţiile continentale, 
ultimul exemplu fiind Di-
namo, care nu a prins nici 
măcar play-off-ul Europa 
League. De altfel, condu-
cătorii cluburilor fruntaşe 
par mai mult interesaţi de 
chilipiruri, decât de crea-
rea unei grupări puternice. 
Spre pildă patronul celor 
de la Urziceni preferă să i 
se destrame echipa, decât 
să investească din milioa-
nele de euro pe care le-a 
primit după ultima partici-
pare în euro-cupe. 

Cât de serios se desfă-
şoară lucrurile la un club 
reiese şi din atenţia pe care 
acesta o acordă centrului 
de juniori şi a rentabilităţii 
acestuia. Ori, la echipele 
care trag la titlu întâlnim 
foarte puţini jucători pe 
care acestea să-i fi promo-
vat la un moment dat în 
fotbalul mare şi de care să 
se folosească şi în prezent. 
Asta în condiţiile în care 

mai toate formaţiile de top 
şi-au înfiinţat “satelit”, toc-
mai pentru a rula cât mai 
mulţi jucători.

În actualul sezon, CFR 
şi Steaua nu au în lot nici 
un jucător pe care să-l fi 
promovat. Nici vice-campi-
oana Urziceni nu stă deloc 

bine, însă la ea găsim un 
exemplu. Alături de Dina-
mo şi Rapid, Poli culege 
roadele atenţiei pe care a 
acordat-o centrului de co-
pii şi juniori, Luchin, Mera 
şi Poparadu scutind condu-
cerea clubului de alte in-
vestiţii. “Produs” al clubu-

lui este şi Contra, care s-a 
reîntors la echipa mamă 
pentru a-şi încheia cariera.

Exceptând fotbaliştii 
străini, a căror număr creş-
te de la an la an, Liga 1 ru-
lează într-o proporţie bună 
acelaşi fond de jucători, 
ajungându-se la mai mul-
te situaţii cu jucători care 
au trecut pe la mai multe 
echipe de top, lucru care 
era greu de conceput în 
urmă cu câţiva an.

CFR se bazează în pro-
porţie covârşitoare pe 
străini, în timp ce Steaua a 
făcut o pasiune pentru ju-
cătorii lui Poli, având în lot 
cinci foşti componenţi ai 
“alb-violeţilor”: Emeghara, 
Szekely, Latovlevici, Nico-
liţă şi Eder Bonfim. Unirea 
şi-a format un lot în care 
au intrat jucători ce au tre-
cut pe la toate echipele de 

frunte, majoritatea au avut 
legături cu grupările bucu-
reştene.

Rapid a preluat din 
mers exemplul clujenilor, 
apelând tot mai mult la 
“elementul străin”. Giu-
leştenii şi-au “purificat” în 
aşa măsură lotul, încât, cu 
excepţia lui Ştefan Grigo-
re, care a mai trecut pe la 
Dinamo şi Poli, nu există 
alt jucător care să fi evo-
luat de-a lungul carierei la 
vreo candidată la titlu.

Dintre elevii lui Vladi-
mir Petrovic care au apă-
rat culorile mai multor 
formaţii, cei mai mulţi 
s-au aflat şi în curtea ma-
rii rivale, Dinamo: Alexa, 
Chiacu, Contra, Tameş 
şi Zicu, ultima achiziţie 
a Politehnicii îmbrăcând 
pentru un sezon şi tricoul 
Rapid-ului.

Circuitul jucătorilor în Liga I
Caravana TIFF va staţiona în interva-
lul 13-15 august la Timişoara, găzdu-
ită de Cinema Studio.  Evenimentul 
prezintă proiecţii ale unor filme de 
top, precum “Caravana Cinemato-
grafică”, cel mai recent lungmetraj al 
regizorului Titus Muntean, cu selecţii 
la festivaluri de film importante , 
intrarea fiind gratuită. 

Programul Caravanei TIFF/ Operati-
on Kino la Timişoara:
Vineri, 13 august: ora 18 – Caravana 
Cinematografică (România, 2009); 
ora 20:30 – Antichrist (Danemarca, 
2009) 
Sâmbătă, 14 august: ora 14 – Paris, je 
t’aime (Franţa-Elveţia, 2006) 16:30 
– Caravana Cinematografică (Ro-
mânia, 2009); 18:30 - Websitestory 
(România, 2010); 20:30 - Lumea e 
mare, iar salvarea se ascunde după 
colţ (coproducţie Bulgaria, Germa-
nia, Slovenia, Ungaria 2008) 
Duminică, 15 august: ora 14 – Fetiţa 
şi Vulpea (Franţa, 2008); ora 16:30 
– Ponyo (Japonia, 2008); ora 18:30 
- Grbavica (coproducţie Bosnia şi 
Herţegovina, Germania, Croaţia, 
2006);  20:30 – Concertul (copro-
ducţie România, Franţa, Italia, Belgia, 
2009). 

Caravana TIFF 
la Timişoara!

Srdjan Luchin este unul dintre jucătorii crescuţi de Poli și promovaţi în echipa mare

PUBLICITATE

Tabelul se citeşte pe orizontală, cifrele reprezentând 
numărul de jucători care în trecut care au evoluat şi la 
celelalte cluburi. Căsuţa care are coordonate acelaşi club 
dă numărul de jucători pe care respectivul club i-a pro-
movat în fotbalul mare şi pe care îi are actualmente în lot.

Poli CFR Unirea Dinamo Steaua Rapid

Poli 4             0 0 5 0 1

CFR 0 0 0 0 1 2

Unirea 4 1 1 3 5 3

Dinamo 2 0 0 5 3 1

Steaua 5 1 1 1 0 0

Rapid 1 0 0 1 0 4
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Îmi place fotbalul, nu pierd ni-
ciun meci important, dar de-a 
lungul vremii, am descoperit 
în alte sporturi adevăratul 
echilibru. Şi oameni frumoşi...
Ieri am văzut o reclamă la 
bere cu fotbalişti români. Ai 
noştri asta pot, să stea acasă 
şi să facă reclame la bere. 
Când toată lumea bună a 
fotbalului a fost la Mondial şi 
când tu nu ai ajuns acolo, stai 
în banca ta şi aştepţi. Nu apari 
prin reclame, nu învârţi cuţitul 
în rana microbiştilor. Şi când 
vezi golul lui Andres Iniesta, 
parcă nu-ţi mai vine să afli 
nimic despre miuţa din Liga1. 
Ce paradox… La noi fotbalul 
e sportul cu cele mai puţine 
performanţe, dar cu cei mai 
mulţi fani. Vă propun, totuşi, o 
alternativă curată.
Aţi auzit de Jesse Owens? Mi-
ar plăcea ca la ştiri, pe lângă 
gagicile fotbaliştilor, uneori 
să fie prezentaţi şi astfel de 
oameni…
Jesse Owens continuă să fie 
considerat cel mai mare atlet 
din toate timpurile…În 1933 
naziştii au organizat Olimpi-
ada la Berlin, şi Hitler a folo-
sit-o doar pentru a promova 
superioritatea rasei ariene. 
Au investit sume colosale în 
antrenarea atleţilor nemţi, 
convinşi fiind că, astfel, vor do-
vedi lumii puritatea şi puterea 
arienilor. Americanii au venit 
la Olimpiada din Berlin cu 
un tânăr născut în Alabama, 
într-o familie săracă, în care 
mai erau încă 10 copii… Jesse 
era negru. Sub ochii lui Hitler 
a câştigat 4 medalii de aur şi 
a pulverizat toată propaganda 
nazistă. Recordul lui avea să 
fie doborât abia în 1984 de 
Carl Lewis… La sfârşitul Olim-
piadei protocolul spunea ca şe-
ful statului, Hitler, să salute şi 
să dea mâna cu toţi medalia-
ţii. Din cauza lui Owens, Hitler 
a refuzat gestul. Întors în Ame-
rica s-a trezit, din nou, în plină 
persecuţie…“Când m-am întors 
în ţară, după toate poveştile 
despre Hitler, nu am putut să 
stau pe locurile de faţă din 
autobuz. Trebuia să mă duc 
în spate. Nu am fost invitat să 
dau mâna cu Hitler, dar nici 
nu am fost invitat la Casa Albă 
să dau mâna cu preşedintele.“ 
America încă era în perioada 
discriminării rasiale…
A doborât recorduri mondi-
ale, a ţinut prelegeri în bise-
rici, l-a înfruntat pe Hitler, s-a 
luat la concurs chiar şi cu un 
cal, şi-a întemeiat o familie, 
a stat pe locurile din spate 
ale autobuzelor americane, 
a făcut copii şi a murit… în 
1980. Cel mai mare atlet din 
toate timpurile…
Jesse Owens… când o să vă 
uitaţi deseară la ştirile sportive 
şi o să vedeţi iubite de fotba-
lişti, amintiţi-vă de el. Asta e 
sportul pur-sânge!

Dan Negru

Ştirile  
sportive cu...

Duminică
15 august

Vreme însorită  
pe parcursul  
zilei, mai mult  
noros noaptea.
minima: 20° c
maxima: 36° c

Miercuri
18 august

Cer mai mult 
acoperit, posibile 
furtuni cu descărcări 
electrice.
minima: 12° c
maxima: 27° c

marţi
17 august

Cer mai  
mult senin,  
temperaturi  
în scădere.
minima: 18° c
maxima: 29° c

Luni
16 august

Cerul va fi mai mult 
acoperit, răzleţ 
furtună cu descărcări 
electrice.
minima: 18° c
maxima: 29° c

Sâmbătă
14 august

Cer senin şi  
temperaturi  
caniculare,  
vânt slab.
minima: 21° c
maxima: 37° c

Vineri
13 august

Temperaturi ridicate 
şi cer senin ziua, 
parţial noros  
noaptea.
minima: 20° c
maxima: 38° c

Joi
12 august

Vreme însorită şi 
temperaturi canicu-
lare pe tot parcursul 
zilei.
minima: 19° c
maxima: 38° c

meteo

dăm de ştire dăm de ştire dăm de ştire dăm de ştire dăm de ştire

reţeta săptămânii

Inventată „din ceea ce se mai 
găsea prin figider”, a devenit 
preparat vedetă, creat speci-
al pentru vedete. Reţeta ori-

ginală conţine salată verde, 
usturoi, ouă ţinute un minut 
în apă fiartă, ulei de măsline, 
crutoane, parmezan, sos 
Worcestershire (un sos de 
soia), sare şi piper. Între timp, 
ingredientele s-au înmulţit, 
la salata originală a mai fost 
adăugat, anşoa, muştar şi 
oţet de vin. Secretul acestei 
salate este prospeţimea, 
toate ingredientele trebuie 
să fie de calitate şi foarte 
proaspete. 

inGredienTe:

- 2 salate verzi, 

- 3-4 fileuri de anchois,

- 4-5 caţei de usturoi,

- 2 ouă,

- 4-5 linguri de sos Worches-

tershire,

- 1 lămâie, 2-3 linguri de ulei 

de măsline,

- o ceşcuţă de parmezan ras, 

- crutoane, sare şi piper după 

gust.

mod de PreParare:
Salatele se spală bine şi apoi se 
usucă, frunză cu funză. Într-un 
vas se pun gălbenuşurile fierte 
moi, parmezanul ras, bucăţile 
de anşoa strivite, sosul de 
Worchestershire, sucul de 
lămâie, usturoiul zdrobit sau 
tocat foarte fin, sare şi piper 
după gust. Se adaugă uleiul de 
măsline „picătură cu picătură” 
amestecându-se până când 
se ajunge la aspectul unei 
maioneze. Pe o farfurie sa pun 

frunzele de salată iar deasupra 
se toarnă compoziţia prepa-
rată mai sus. Se asezonează 
cu crutoane şi se mai presară 
puţin parmezan ras. Crutoa-
nele pot fi îmbibate într-un 
sos făcut din unt topit, cimbru, 
busuioc, usturoi, oregano, sare 
şi piper. Se coc apoi până devin 
crocante.

Salata Caesar

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Ministru  
din Banat?

Unul dintre liderii de for-
ţă ai democrat-liberalilor din 
vestul ţării, Sorin Frunzăver-
de, preşedintele Consiliului 
Judeţean Caraş-Severin, este 
la un pas de a lua din nou 
drumul Bucureştiului, fiind 
vizat pentru cooptarea în 
viitorul Guvern. Fost titular 
al portofoliilor de la Turism 
şi Apărare, Frunzăverde a 
fost trecut pe linie moartă 
de Traian Băsescu, după ce 
preşedintele a intrat în po-
sesia unei înregistrări în care 
boss-ul de la Caraş nu vorbea 
în termeni tocmai cordiali 
despre Zeus şi propăşirea Ro-
mâniei pe drumul capitalis-
mului. După această ispravă, 
relaţiile dintre cei doi s-au 
mai răcit, însă în ultima vre-
me pedeliştii bănăţeni au fă-
cut un lobby intens pe lângă 
preşedinte pentru revenirea 
lui Frunzăverde în politica 
de la centru. Acest lucru este 
pe cale să se întâmple odată 
cu mult trâmbiţata rema-
niere guvernamentală din 
toamna acestui an...

Grindeanu înlocuit de Ciobanu?

Umblă prin mediul 
politic un zvon despre 
transferul verii: deputatul 
Gheorghe Ciobanu se va 
reîntoarce în PSD, după 
un traseu prin PD-L, par-
tid pentru care a candidat 
la Primăria Timişoara în 
2008 şi care l-a făcut, în 
acelaşi an, deputat în co-
legiul 10, Deta. Ciobanu a 
candidat pentru funcţia de 

primvicepreşedinte al filia-
lei Timiş, dar neînţelegeri-
le cu preşedintele Constan-
tin Ostaficiuc l-au făcut să 
fie sceptic cu privire la 
viitorul său sub stindardul 
portocaliu. Ciobanu îşi do-
reşte cu ardoare să candi-
deze din nou la Primărie, 
dorinţă care a stat la baza 
negocierilor sale cu liderii 
PSD. Social-democraţii îşi 
puneau speranţa în Sorin 
Grindeanu, actual vice-

primar, deşi liderul local, 
Titu Bojin, a anunţat că 
lucrurile nu sunt bătute 
în cuie. Apropiaţii PSD 
spun că Ghiţă Ciobanu ar 
fi bătut deja palma cu so-
cial-democraţii de la nivel 
timişean, dar şi cu cei de 
la nivel naţional. Ciobanu, 
fost şef al vămilor din ves-
tul ţării, a mai fost mem-
bru al PSD, ba chiar a fost 
partener de afaceri cu So-
rin Grindeanu.

Politică şi feng-shui Înfrăţiri exotice

Ştire super-adevărată,  
confirmat din „n” surse

Ştire posibil adevărată, 
povestită la prima mână, 
confirmată dintr-o sursă

Nu am văzut cu ochii 
mei, povestită la mâna 
a doua sau a treia...

Pe masa primarului Timişoarei 
au sosit două scrisori de departe. 
Una e tocmai din Peru, alta din 
China. Expeditori sunt omologii lui 
Ciuhandu din oraşul peruan Tru-
jillo, respectiv din oraşul chinez 
Taizhou. Aceştia au lansat către 
Consiliul Local Timişoara invitaţii 
de a-i vizita, dar şi pentru înfrăţire 
cu urbea de pe Bega. Parteneriatul 
cu oraşul din Peru a fost aprobat la 
plenul din luna iunie, în timp ce 
propunerea de a merge în China 
a fost lăsată în stand-by. Primarul 
Gheorghe Ciuhandu a spus, în şe-
dinţa din 3 august, că el va refuza 
invitaţia făcută de chinezi, pentru 
că este prea costisitoare pentru bu-
get. Conform primarului, chinezii 
din Taizhou ar fi plătit numai o 
parte din cheltuieli. Aleşii locali au 
fost invitaţi şi la expoziţia mondi-
ală de la Shanghai. Ciuhandu le-a 
spus că este la latitudinea fiecăruia 
dacă merge pe fonduri proprii pe 
meleagurile chinezeşti. 

Cunoscută ca un 
adevarat globe-trotter 
al presei mondene din 
Timişoara, Silvia Staia 
(foto) - ex-Analog TV, 
ex-Actual Vest, ex-TV 
Europa Nova şi ex-TVT 
89 - pare că şi-a găsit, în 
sfârşit, liniştea profesi-
onală. Simpatica reali-
zatoare de emisiuni cu 
fotbalişti a aterizat, nu 
cu mult timp în urmă, 
în redacţia TeleUniver-
sitatea, postul de televi-
ziune al studenţilor de 
la Universitatea Politeh-
nică, unde va coordona 
echipa de ştiri. Cârcota-
şii presei mondene au 
reflectat şi au conferit 
o altă semnificaţie aces-
tei achiziţii. Mai exact, 
se speculează ideea că 

senatorul Nicolae Robu, 
rectorul Universităţii 
Politehnica, a început 
încă de pe acum, 
subtil, să-şi con-
struiască staff-ul 
de campanie, în 
condiţiile în care 
peste doi ani ar 
putea candida cu 
şanse mari la Primă-
ria Timişoara. Şi 
ce poate fi mai 
complemen-
tar la imagi-
nea candida-
tului la votul 
popular decât 
ant renoru l 
de feng-shui 
care, cândva, 
a bulversat 
de-a binelea 
atacul de bu-
zunar al echi-
pei Poli Timi-
şoara.

Sorin Frunzăverde
Gheorghe Ciobanu


